
ٔ 
 

 
 

 فاٌةالكِ 
 راٌةوالدِّ  ثورِ المؤْ بِ  فسٌرِ فً الت  

 تؤلٌؾ الفمٌر إلى رحمة ربه
 عبدهللا خضر حمد
 باحث عرالً

 الثانً والعشرون الجزء
 [ٕٔ، اآلٌة:الكهؾ]سورة  -[ٔٓٔ]سورة النحل، اآلٌة: 

 الطبعة األولى
 م 2ٕٔٓ -هـ  1ٖٗٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ٕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكل مسلمحموق النسخ والطبع والنشر مسموح بها 
 ٘-55ٖ٘-2ٕ-2ٔ٘ (:ISBNالرلم الدولی)

 م 2ٕٔٓ -هـ  1ٖٗٔ، الطبعة األولى
 لبنان –بٌروت  -الناشر: دار الملم

 مالحظة:
إلى الذٌن ٌرؼبون بطبع التفسٌر من دور النشر والجهات الخٌرٌة، ٌرجى 

على البرٌد االلكترونً اآلتً، وذلن  -لطفا وتكرما-مراسلة المإلؾ 
م لما تعالى وإٌِ اك وفمنا هللا التفسٌر بؤحدث نسخة إن شاء هللا،إلرسال 

 .آمٌن ،ٌرضٌه برحمته
Abdulla.khdhir@gmail.com 

khdhir@hotmail.com Abdulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Abdulla.khdhir@gmail.com
mailto:Abdulla.khdhir@gmail.com


ٖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ْحَمنِ  ّللا ِ  بِْسمِ } ِحٌمِ  الر   {الر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٗ 
 

 
 المرآن

ُل لَالُوا إِن َما أَْنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرهُمْ  ُ أَْعلَُم بَِما ٌُنَّزِ ْلنَا آٌَةً َمَكاَن آٌٍَة َوّللا  ({ ٔٓٔاَل ٌَْعلَُموَن ) }َوإِذَا بَد 
 [ٔٓٔ]النحل : 

 التفسٌر:
لنا آٌة بآٌة أخرى، وهللا الخالك أعلم بمصلحة َخْلمه  بما ٌنزله من األحكام فً األولات وإذا بدَّ

كاذب مختَِلك على هللا ما لم ٌَمُْله. ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص لٌس كما  -ٌا دمحم-المختلفة، لال الكفار: إنما أنت 
 ٌزعمون. بل أكثرهم ال ِعْلم لهم بربهم وال بشرعه وأحكامه.

 [:ٕٓٔ-ٔٓٔسبب نزول اآلٌتٌن]
نزلت حٌن لال المشركون: إن دمحما ٌسخر بؤصحابه، ٌؤمرهم الٌوم بؤمر  لال الواحدي:" 

وٌنهاهم عنه ؼدا، أو ٌؤتٌهم بما هو أهون علٌهم، وما هو إال مفتر ٌموله من تلماء نفسه. فؤنزل 
 .]بدون إسناد[(ٔ)"هللا تعالى هذه اآلٌة والتً بعدها

ْلنَا آًٌَة َمَكاَن آٌٍَة{لوله تعالى:  وإذا أنزلنا آٌةٌ مكان آٌة  ، أي:"[ٔٓٔ]النحل :  }َوإِذَا بَدَّ
 .(ٕ)"وجعلناها بدالً منها بؤن ننسخ تبلوتها أو حكمها

 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آٌة، فؤبدلنا مكانه حكم أخرى لال الطبري:" 
تبدٌل اآلٌة مكان اآلٌة هو النسخ وهللا تعالى ٌنسخ الشرابع بالشرابع لحكمة  لال النسفً:" 
 .(ٗ)"رآها

ْلَنا آٌَةً َمَكاَن آٌٍَة{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٔٓٔ}َوإِذَا بَدَّ
 .(٘)أحدهما : شرٌعة تمدمت بشرٌعة مستؤنفة ، لاله ابن بحر

حكاه  الحكم والتبلوة وإما نسخ الحكم مع بماء التبلوة .الثانً : أي نسخنا آٌة بآٌة، إما نسخ 

 .(ٙ)الماوردي عن الجمهور
 .(2)"نسخناها، بّدلناها، رفعناها، وأثبتنا ؼٌرها لال مجاهد:" 
 .(1){"َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها:}هو كموله  لال لتادة:" 
 .(5)"مكان آٌة إال بنسخ: وهذا التبدٌل ناسخ، وال نبدل آٌة لال ابن زٌد:" 
بالن؟  هذا فً الناسخ والمنسوخ. لال: إذا نسخنا آٌة وجبنا بؽٌرها. لالوا ما لال السدي:" 

 .(ٓٔ){"وهللا أعلم بما ٌنزل:}للت: كذا وكذا، ثم نمضته أنت تفتري. لال هللا 
ُل{ ]النحل : لوله تعالى:  ُ أَْعلَُم بَِما ٌُنَّزِ وهللا أعلم بما هو أصلح للعباد  ، أي:"[ٔٓٔ}َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)"وبما فٌه خٌرهم
ل وٌؽٌر من أحكامه لال الطبري:"   .(ٕٔ)"ٌمول: وهللا أعلم بالذي هو أصلح لخلمه فٌما ٌبّدِ
 .(ٖٔ)"ٌعنً: وهللا أعلم بمنفعة العباد فٌما ٌنزل لال السمعانً:" 

                                                             
 .11ٕأسباب النزول: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .52ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .52ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .52ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .52ٕ/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٕٓ/2(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .52ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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 -ٌا دمحم-، لال الكفار: إنما أنت  ، أي:"[ٔٓٔ}لَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"كاذب مختَِلك على هللا ما لم ٌَمُْله

 ،ٌمول: لال المشركون باهلل، المكذبو رسوله لرسوله: إنما أنت ٌا دمحم مفتر لال الطبري:" 
 .(ٕ)"مكذب تخرص بتمّول الباطل على هللا :أي

 .(ٖ)"لالوا: إنما أنت مفتر، تؤتً بشًء وتنمضه، فتؤتً بؽٌره لال ابن زٌد:" 
بل أكثرهم ال ِعْلم لهم بربهم  ، أي:"[ٔٓٔ}بَْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وال بشرعه وأحكامه
ٌمول هللا تعالى بل أكثر هإالء المابلٌن لن ٌا دمحم: إنما أنت مفتر جهال،  لال الطبري:" 

 .(٘)"بؤّن الذي تؤتٌهم به من عند هللا ناسخه ومنسوخه، ال ٌعلمون حمٌمة صحته
ٌعنً: كلهم ال ٌعلمون أنً أنا المنزل لجمٌع اآلٌات الناسخ  لال السمعانً:" 
 .(ٙ)"والمنسوخ
 الفوابد:
المرآن بالناسخ والمنسوخ وهً تثبٌت الذٌن آمنوا على إٌمانهم وهدى بٌان فابدة نزول  -ٔ

 من الضبللة وبشرى للمسلمٌن بالفوز والفبلح فً الدارٌن.
الناسخ والمنسوخ آٌات مشهورات مذكورات فً مواضعها من كتب التفسٌر أن  -ٕ

وؼٌرها، وأنه ال ٌؤتً كتاب بعد المرآن الكرٌم وال مؽٌر وال مبدل لشًء من شرابعه 
بعده فهو المهٌمن على الكتب لبله والحاكم علٌها ولٌس ألحد الخروج عن شًء من 

لى فمد كذب بكتابه كما أن من كذب من األمم األو ٓأحكامه، وأنه من كذب بشًء منه
بما أخبر عنه المرآن من الكتب السابمة فمد كذب به، وأن من اتبع ؼٌر سبٌله ولم ٌمتؾ 

 أثره ضل.

دعوى النصارى التً ٌروجون لها الٌوم فً الكتب الخضراء التً ومن الفوابد: بطبلن  -ٖ
جٌل ثبت فً المرآن أنه طبعوها فً أمرٌكا لتروٌج المسٌحٌة والتً ٌمولون فٌها: إن اإلن

كبلم هللا، وثبت فً المرآن أٌضاً: أنه ال مبدل لكلمات هللا، فبل ٌمكن أن ٌبدل وال أن 
 ٌؽٌر، فكٌؾ تزعمون أننا ؼٌرنا فٌه أو بدلنا؟ 

فٌجاب: بالمول بعدم توارد اآلٌتٌن على محل واحد، فاإلنجٌل كبلم هللا من 
َل الكلمات التشرٌعٌة، والكلمات الكونٌة هً  التً ال تبدٌل فٌها؛ لموله تعالى: }َوال ُمبَّدِ

ِ{ ]األنعام:  [ .ِٖٗلَكِلَماِت َّللاَّ
 ُ ْلنَا آٌَةً َمَكاَن آٌٍَة َوَّللاَّ فالكلمات التشرٌعٌة تبدل حتى فً المرآن؛ لموله: }َوإِذَا بَدَّ

ُل لَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمْفتٍَر َبْل أَْكثَُرهُمْ   .(2)[ٔٓٔال ٌَْعلَُموَن{ ]النحل: أَْعلَُم بَِما ٌَُنّزِ
 

 المرآن
لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ ِلٌُثَبَِّت ال ِذٌَن آَمنُوا َوهًُدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن ) ({ ٕٓٔ}لُْل نَز 

 [ٕٓٔ]النحل : 

 التفسٌر:
له جب-أٌها الرسول-لل لهم  رٌل ِمن ربن بالصدق والعدل؛ : لٌس المرآن مختَلمًا ِمن عندي، بل نَزَّ

 تثبٌتًا للمإمنٌن، وهداٌة من الضبلل، وبشارة طٌبة لمن أسلموا وخضعوا هلل رب العالمٌن.

                                                             
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .52ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/2ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .52ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .(]دروس صوتٌة مرلم آلٌا[ٖ/5)الشنمٌطً الددو الحسن دمحمانظر: سلسلة األسماء والصفات:  (2)
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{ ]النحل : لوله تعالى:  لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ أٌها -لل لهم  ، أي:"[ٕٓٔ}لُْل َنزَّ
له جبرٌل ِمن ربن بالصدق والعدل-الرسول  .(ٔ)": لٌس المرآن مختلَمًا ِمن عندي، بل َنزَّ
 .(ٕ)"لل جاء به َجبربٌل من عند ربً بالحك لال الطبري:" 
 .(ٖ)"أي: جبرٌل. ولوله: }من ربن بالحك{ أي: بالصدق لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"روح المُُدس: جبربٌل"دمحم بن كعب: لال  
هو جبرٌل، ووصفه بذلن لطهارته من الخٌانة علٌه الصبلة والسبلم.  لال ابن عثٌمٌن:" 

 - 5ٔولهذا لال فً آٌة أخرى }إنه لمول رسول كرٌم ذي لوة عند ذي العرش مكٌن{ ]التكوٌر:
إشارة إلى الربوبٌة  لوله: }من ربن{ لال: }من ربن{ ، ولم ٌمل: من رب العالمٌن؛، [ٕٓ

ولوله: }بالحك{: إما أن ٌكون ، بٌة هللا للنبً، ملسو هيلع هللا ىلص، وهً ربوبٌة أخص الخاصةالخاصة؛ ربو
 فإن كان وصفا للنازل؛ فمعناه: أن نزوله حك، ولٌس بكذب.، وصفا للنازل أو للمنزول به

وكبلهما مراد؛ فهو حك من عند ، وإن كان وصفا للمنزول به؛ فمعناه: أن ما جاء به فهو حك
 .(٘)" نازل بالحكهللا، و
 .(ٙ)"تثبٌتًا للمإمنٌن ، أي:"[ٕٓٔ}ِلٌُثَّبَِت الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(2)"أي: لٌثبت للوب الذٌن آمنوا لال السمعانً:" 
ٌمول تعالى ذكره: لل نزل هذا المرآن ناسخه ومنسوخه، روح المدس  لال الطبري:" 

ًّ من ربً، تثبٌتا للمإمنٌن، وتموٌة إلٌمانهم، لٌزدادوا بتصدٌمهم لناسخه ومنسوخه إٌمانا  عل
 .(1)"إلٌمانهم
وهداٌة من الضبلل،  ، أي:"[ٕٓٔ}َوهًُدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(5)"ٌبة لمن أسلموا وخضعوا هلل رب العالمٌنوبشارة ط
وهدى لهم من الضبللة، وبُشرى للمسلمٌن الذٌن استسلموا ألمر هللا،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"وانمادوا ألمره ونهٌه، وما أنزله فً آي كتابه، فؤلّروا بكل ذلن،وصدلوا به لوال وعمبل
 الفوابد
من هللا تعالى إلى رسله علٌهم الصبلة الموكل بالوحً إثبات عالم المبلبكة، فمنهم  -ٔ

لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن  ، لال تعالى:والسبلم، وهو الروح األمٌن جبرٌل علٌه السبلم }لُْل َنزَّ
 .َربَِّن ِباْلَحّكِ{

لَهُ  لُلْ فً لله تعالى:} -ٕ بِّنَ  ِمن اْلمُُدِس  ُروحُ  َنزَّ  على الدال المطلك بالعلو التصرٌح {:ِباْلَحكِّ  رَّ
ً  ولدراً، ذاتاً، العلو، مراتب عجمٌ  َّللاَِّ  ِمنَ  اْلِكتَابِ  تَنِزٌلُ } ، ومنه لوله تعالى:وشرفا
نْ  تَنِزٌلٌ } ، ولوله تعالى: [ٔ: الزمر{ ]اْلَحِكٌمِ  اْلعَِزٌزِ   [.ٕٗ:فصلت{ ]َحِمٌدٍ  َحِكٌمٍ  ّمِ

 
 المرآن

ًٌّ }َولَمَْد نَْعلَُم أَن ُهْم ٌَمُولُوَن إِن َما ٌُعَلُِّمهُ  ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَرِب ٌِْه أَْعَجِم بََشٌر ِلَساُن ال ِذي ٌُْلِحُدوَن إِلَ
 [ٖٓٔ({ ]النحل : ُٖٓٔمبٌٌِن )
 التفسٌر:

                                                             
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .51ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة: (٘)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ولمد نعلم أن المشركٌن ٌمولون: إن النبً ٌتلمى المرآن ِمن بشر ِمن بنً آدم. كذبوا؛ فإن لسان 
 أعجمً ال ٌُفصح، والمرآن عربً ؼاٌة فً الوضوح والبٌان.الذي نسبوا إلٌه تعلٌم النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
ًّ اللسان، وكان اسمه  أحدها: لال ابن عباس:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلِّم لٌنا بمكة، وكان أعجم

ٌََرْون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ٌدخل علٌه، و حٌن ٌخرج من عنده، فمالوا: إنما بَْلعام، فكان المشركون 
َولَمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن :}ٌعلِّمه بلعام، فؤنزل هللا تعالى ذكره 
ًٌّ ُمِبٌنٌ  ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِ ٌِْه أَْعَجِم  .(ٔ){"إِلَ

ًّ  "عبد هللا بن مسلم،  لالالثانً:  كان لنا ؼبلمان فكان ٌمرآن كتابًا لهما بلسانهما، فكان النب
ملسو هيلع هللا ىلص ٌمّر علٌهما، فٌموم ٌستمع منهما، فمال المشركون: ٌتعلم منهما، فؤنزل هللا تعالى ما كذّبهم به، 

ًٌّ مُ }فمال:  ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِ ٌِْه أَْعَجِم  .(ٕ){"بٌِنٌ ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن إِلَ
 فؤنزل هللا تعالى فؤكذبهم: لسان الذي ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان عربً مبٌن.

ولمد نعلم أن  ، أي:"[ٖٓٔ}َوَلمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"المشركٌن ٌمولون: إن النبً ٌتلمى المرآن ِمن بشر ِمن بنً آدم

ٌمول تعالى ذكره: ولمد نعلم أن هإالء المشركٌن ٌمولون جهبل منهم: إنما  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ٌعلم دمحما هذا الذي ٌتلوه بشر من بنً آدم، وما هو من عند هللا

صلى هللا علٌه -اختلؾ فً اسم من أراده المشركون فٌما ذكروه من تعلٌم رسول هللا و
 على ألوال: -وسلم

ٌدخل علٌه ٌعلمه ، فاتهمته لرٌش أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه بلعام وكان لٌناً بمكة ، وكان رسول هللا 
 .(ٙ)، ومجاهد(٘)كان ٌتعلم منه ، لاله ابن عباس

 .(2). لاله عكرمة«ٌعٌش»الثانً : أنه كان ؼبلما بنً المؽٌرةه وكان اسمه: 

ًّ ٌمال له ولال لتادة:"   .(1)"ٌعٌش :لالت لرٌش: إنما ٌعلمه بشر، عبد لبنً الَحْضرم
، وهو صاحب  لال مجاهد:"  ًّ لول كفار لرٌش: إنما ٌعلِّم دمحما عبُد ابن الحضرم
 .(5)"كتاب
، فكانوا ٌمولون: وهللا ما «َجْبر»نصرانً ٌمال له ؼبلم أنه الثالث:  ًّ ، عبد لبنً بٌاضة الَحْضَرِم

 ًّ ًُّ ؼبلم الحضرم  .(ٓٔ). لاله ابن إسحاقٌعلِّم دمحما كثٌرا مما ٌؤتً به إال َجْبٌر النصران
ًّ على الَمْروة،  ولال ابن جرٌج:"  لال عبد هللا بن كثٌر: كانوا ٌمولون: إنما ٌعلمه نصران
ًّ وٌعلم  ًّ ٌمولون اسمه َجْبر وكان صاحب ُكتُب عبد البن الحضرم  .(ٔٔ)"دمحما ُروم

الرابع : أنهما ؼبلمان لبنً الحضرمً ، وكانا من أهل عٌن التمر صٌملٌن ٌعمبلن السٌوؾ اسم 
عبد أحدها ٌسار ، واآلخر جبر ، وكانا ٌمرآن التوراة ، وكان رسول هللا ربما جلس إلٌهما ، لاله 

ًّ هللا بن   .(ٕٔ)مسلم الحضرم

                                                             
 .55ٕ-1ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 فً( 2ٗٗ/ ٕ) اإلصابة فً الحافظ وذكره، 11ٕ، والواحدي فً أسباب النزول:ٕٓٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)

 على األثر هذا ومدار( ٖٙٔ ص) النمول لباب فً السٌوطً وذكره الحضرمً، مسلم بن هللا عبٌد ترجمة
 .اآلخر فً حفظه تؽٌر ثمة: التمرٌب فً الحافظ لال: الرحمن عبد بن حصٌن

 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .55ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .55ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٓٓ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .55ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .55ٕ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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-، كان ٌؽشى رسول هللا «أبو فكٌهة»الخامس: أنه كان عبداً أعجمٌاً المرأة بمكة ، ٌمال له :
البٌت وكل كناسته  فٌمرأ علٌه وٌتعلم منه ، فمالوا لموالته احبسٌه فحبستْه ، ولالت له : اكنس -ملسو هيلع هللا ىلص

لى ، وكان ٌسؤل موالته بعد ذلن أن تحبسه فبل ، ففعل ولال : وهللا ما أكلت أطٌب منه وال أح
 .(ٔ)تفعل

 .(ٕ)السادس : أنه سلمان الفارسً ، لاله الضحان
وهذا لول سعٌد بن  ارتّد عن اإلسبلم. إن الذي لال ذلن رجل كاتب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالسابع: 
 .(ٖ)المسٌب
بشر، إنما افتتن إنه كان ٌكتب أن الذي ذكر هللا إنما ٌعلمه " لال سعٌد بن المسٌب: 

وؼٌر ذلن من خواتم « عزٌز حكٌم»أو « سمٌع علٌم»الوحً، فكان ٌملً علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
اآلي، ثم ٌشتؽل عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو على الوحً، فٌستفهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فٌمول: أعزٌز 

ٌم، أو عزٌز علٌم؟ فٌمول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أّي ذلن كتبت فهو كذلن، ففتنه ذلن، حكٌم، أو سمٌع عل
، فؤكتب ما شبت ًّ  .(ٗ)"فمال: إن دمحما ٌكل ذلن إل

{ ]النحل : لوله تعالى:  ًٌّ ٌِْه أَْعَجِم َل لسان الذي ٌزعمون  ، أي:"[ٖٓٔ}ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن إِ
 .(٘)"أنه علَّمه وٌنسبون إلٌه التعلٌم أعجمً

ٌمول هللا تعالى ذكره مكذّبهم فً لٌلهم ذلن: أال تعلمون كذب ما تمولون،  لال الطبري:" 
، وذلن أنهم فٌما ذُكر كانوا  ًّ إن لسان الذي تلحدون إلٌه: ٌمول: تمٌلون إلٌه بؤنه ٌعلم دمحما أعجم

 .(ٙ)"م دمحما هذا المرآن عبد رومًٌزعمون أن الذي ٌعلِّ 
المعنى: لسان الرجل الذي ٌمٌلون لولهم عن االستمامة إلٌه لسان  لال الزمخشري:" 

اللؽة. وٌمال: ألحد المبر ولحده، وهو ملحد وملحود، إذا أمال «: اللسان»و ..أعجمً ؼٌر بٌن
 مامة، فمالوا:حفره عن االستمامة، فحفر فً شك منه ثم استعٌر لكل إمالة عن است

ألحد فبلن فً لوله، وألحد فً دٌنه. ومنه الملحد، ألنه أمال مذهبه عن األدٌان كلها، لم ٌمله عن 
 .(2)"دٌن إلى دٌن
{ عن مجاهد:"  ًٌّ ٌِْه أَْعَجِم  .(1)"أي: ٌتكلم بالرومٌة ،}ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن إِلَ
ٌْهِ »ولرئ:    .(5)ٌمٌلون إلٌه، من لحد فبلن إلى هذا بفتح الٌاء، ٌعنً:« ٌَْلِحُدوَن إلَ
ًٌّ ُمبٌٌِن{ ]النحل : لوله تعالى:  ًٌ فً ؼاٌة  ، أي:"[ٖٓٔ}َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِ وهذا المرآن عرب
 .(ٓٔ)"الفصاحة
ًّ مبٌن لال الطبري:"   .(ٔٔ)"ٌمول: وهذا المرآن لسان عرب
ردا لمولهم  ،ذو بٌان وفصاحة {لسان عربً مبٌن}وهذا المرآن  لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)"وإبطاال لطعنهم
أي: كبلم عربً مبٌن، ومعنى اآلٌة: أنه كٌؾ ٌؤخذ منهم، وهم ال  لال السمعانً:" 

 .(ٖٔ)"ٌفصحون بالعربٌة؟ ولد روي أن ذلن الرجل الذي كانوا ٌشٌرون إلٌه أسلم، وحسن إسبلمه

                                                             
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٓٓ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٖٕٓ/2(:صٖٕٙٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٙٗتفسٌر مجاهد: (1)
 .ٖٔٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .51ٕ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)



5 
 

فً كل آٌة  -حجته بؤن كتابه عربً  -عز وجل  -هللا  -: فؤلام -رحمه هللا-لال الشافعً  
كل لسان ؼٌر لسان العرب فً آٌتٌن من  -جل ثناإه  -، ثم أكد ذلن بؤن نفى عنه -ذكرناها 
 :كتابه
األولى: فمال تبارن وتعالى: }َوَلمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن  -

ٌِْه أَ  ًٌّ ُمِبٌٌن{ ]النحل : إِلَ ًٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِ  [.ْٖٓٔعَجِم
-  ًّ ًٌّ َوَعَربِ لَْت آٌَاتُهُ أَأَْعَجِم  {الثانٌة: ولال: }َولَْو َجعَْلنَاهُ لُْرآنًا أَْعَجِمًٌّا لَمَالُوا َلْواَل فُّصِ

 [ اآلٌة.ٗٗ]فصلت : 
والمرآن ٌدل على أن . وأعجمٌا لال الشافعً رحمه هللا: فمال منهم لابل: إن فً المرآن عربٌا

لٌس من كتاب هللا شًء إال بلسان العرب، ووجد لابل هذا المول من لبل ذلن منه، تملٌدا له، 
وتركا للمسؤلة له عن حجته، ومسؤلة ؼٌره ممن خالفه، وبالتملٌد أؼفل من أؼفل منهم، وهللا ٌؽفر 

 .(ٔ)"لنا ولهم
 

 المرآن
ُ َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )}إِن  ال ِذٌَن اَل  ٌَْهِدٌِهُم ّللا  ِ اَل   [ٗٓٔ({ ]النحل : ٌُْٗٓٔإِمنُوَن بِآٌَاِت ّللا 
 التفسٌر:

إن الكفار الذٌن ال ٌصدلون بالمرآن ال ٌوفمهم هللا إلصابة الحك، ولهم فً اآلخرة عذاب مإلم 
 موجع.
ِ }إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن ِبآٌَاِت لوله تعالى:  ُ{ ]النحل :  َّللاَّ إن الذٌن  ، أي:"[ٗٓٔاَل ٌَْهِدٌِهُم َّللاَّ

 .(ٕ)"ال ٌُصّدلون بهذا المرآن ال ٌوفمهم هللا إِلصابة الحك
ٌعنً: ال ٌرشدهم هللا إلى الحك، ولد لال فً موضع آخر: }َوَمْن ٌُْإِمْن  لال السمعانً:" 

ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ]التؽابن :   .(ٖ)"[ٔٔبِاَّللَّ
ٌخبر تعالى أنه ال ٌهدي من أعرض عن ذكره وتَؽَافل عما أنزله على  ابن كثٌر:"لال  

رسوله ، ولم ٌكن له لصد إلى اإلٌمان بما جاء من عند هللا ، فهذا الجنس من الناس ال ٌهدٌهم هللا 
 .(ٗ)"إلى اإلٌمان بآٌاته وما أرسل به رسله فً الدنٌا

ولهم فً اآلخرة عذاب مإلم  ، أي:"[ٗٓٔ]النحل : }َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ لوله تعالى: 
 .(٘)"موجع
 .(ٙ)"أي: مإلم لال السمعانً:" 
 .(2)" ولهم عذاب ألٌم موجع فً اآلخرة لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ِ َوأُولَئَِن ُهُم اْلَكاِذبُوَن )  [٘ٓٔ]النحل : ({ ٘ٓٔ}إِن َما ٌَْفتَِري اْلَكِذَب ال ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاِت ّللا 

 التفسٌر:
إنما ٌختلك الكذَب َمن ال ٌإمن باهلل وآٌاته، وأولبن هم الكاذبون فً لولهم ذلن. أما دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 المإمن بربه الخاضع له فمحال أن ٌكذب على هللا، وٌمول علٌه ما لم ٌمله.
ِ{ ]النحل : }ِإنََّما ٌَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذٌَن اَل ٌُإْ لوله تعالى:  إنما  ، أي:"[ِ٘ٓٔمنُوَن بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(ٔ)"ٌختلك الكذَب َمن ال ٌإمن باهلل وآٌاته

                                                             
 .ٙٔٓٔ-٘ٔٓٔ/ٕافعً:تفسٌر اإلمام الش (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٗٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٗٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ٌعنى: إنما ٌلٌك افتراء الكذب بمن ال ٌإمن، ألنه ال ٌترلب عمابا  لال الزمخشري: " 
 .(ٕ)"علٌه

 .(ٖ)"ال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أخبر هللا تعالى أن الكفار هم المفترون لال البؽوي:" 
 .(ٗ)"ألنَّهم ٌمولون لما ال ٌمدر علٌه إالَّ هللا هذا من لول البشر لال الواحدي:" 
أخبر تعالى أن رسوله لٌس بمفتر وال َكذَّاب ؛ ألنه } إِنََّما ٌَْفتَِري اْلَكِذَب {  لال ابن كثٌر:" 

ِ{ من الكفرة والملحدٌن  على هللا وعلى رسوله ِشراُر الخلك ، }الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاِت َّللاَّ
اس وأبرهم وأكملهم علما المعروفٌن بالكذب عند الناس. والرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، كان أصدق الن

وعمبل وإٌمانا وإٌمانا ، معروفًا بالصدق فً لومه ، ال ٌشن فً ذلن أحد منهم بحٌث ال ٌُْدعى 
سؤل هرلل ملن الروم أبا سفٌان عن تلن المسابل التً سؤلها من  بٌنهم إال باألمٌن دمحم ؛ ولهذا لما

أو كنتم تتهمونه بالكذب لبل أن ٌمول ما لال ؟ لال : ال. صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كان فٌما لال له : 
 .(٘)"فمال : هرلل فما كان لٌَدع الكذب على الناس وٌذهب فٌكذب على هللا عز وجل

عن معاوٌة بن صالح لال: ذكر الكذب عند أبً أمامة فمال: اللهم عفوا، أما تسمعون هللا  
 .(ٙ)"هللا وأولبن هم الكاذبونٌمول: إنما ٌفتري الكذب الذٌن ال ٌإمنون بآٌات 

وأولبن هم الكاذبون فً لولهم  ، أي:"[٘ٓٔ}َوأُولَبَِن هُُم اْلَكاِذبُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(2)"ذلن

الذٌن ال ٌإمنون فهم  إشارة إلى لرٌش هم الكاذبون أى هم {أولبن}لال الزمخشري: " 
الكاذبون على الحمٌمة الكاملون فً الكذب، ألن الكاذبون. أو إلى الذٌن ال ٌإمنون. أى أولبن هم 

تكذٌب آٌات هللا أعظم الكذب: أو أولبن هم الذٌن عادتهم الكذب ال ٌبالون به فً كل شًء، ال 
 .(1)"تحجبهم عنه مروءة وال دٌن. أو أولبن هم الكاذبون فً لولهم إنما أنت مفتر

، فما معنى لوله {ذٌن ال ٌإمنونإنما ٌفتري الكذب ال}فإن لٌل: لد لال:  لال البؽوي:" 

نعت الزم  {وهم الكاذبون}: إخبار عن فعلهم، {إنما ٌفتري الكذب}؟ لٌل: {وأولبن هم الكاذبون}
 .(5)"لهم، كمول الرجل لؽٌره: كذبت وأنت كاذب، أي: كذبت فً هذا المول، ومن عادتن الكذبم

للت: ٌا رسول هللا المإمن ٌزنً؟ لال: لد ٌكون ذلن، لال :"عن عبد هللا بن جراد لال  
إنما ٌفتري }للت: المإمن ٌسرق؟ لال: لد ٌكون ذلن، للت المإمن ٌكذب؟ لال: ال". لال هللا: 

 .(ٓٔ)"{الكذب الذٌن ال ٌإمنون بآٌات هللا
 [:٘ٓٔ-ٖٓٔ]:فوابد اآلٌات
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص.دفاع هللا تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إلى رسول  -ٔ
المكذبون بآٌات هللا ٌحرمون هداٌة هللا، ألن طرٌك الهداٌة هو اإلٌمان بالمرآن. فلما  -ٕ

 كفروا به فعلى أي شًء ٌهتدون.
المإمنون ال ٌكذبون إلٌمانهم بثواب الصدق وعماب الكذب، ولكن الكافرٌن هم الذٌن  -ٖ

 ابا وال ٌخافون عمابا.ٌكذبون لعدم ما ٌمنعهم من الكذب إذ ال ٌرجون ثو

                                                                                                                                                                               
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٓٙالوجٌز: (ٗ)
 ٘ٓٙ-ٗٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٕٓ/2(:صٕ٘ٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .٘ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 النصر أبو بتحمٌك 5ٙ ص األخبلق مساوئ فً الخرابطً أخرجه ، و٘ٗ/٘أخرجه البؽوي فً تفسٌره:  (ٓٔ)

 لال العمٌلً؛ األشدق بن ٌعلى وفٌه. تارٌخه فً عساكر البن 1ٙٔ/  ٘: المنثور الدر فً السٌوطً وعزاه شلبً،
 انظر. به االحتجاج وال بحال، عنه الرواٌة تحل ال: حبان ابن ولال الحدٌث، ضعٌؾ بشًء، لٌس: حاتم أبو

 .ٕٗٔ/  ٖ: حبان البن المجروحٌن ،ٖٖٓ/  5: والتعدٌل الجرح
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 المرآن

ٌَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح  ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِِه إاِل  َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ بِاْلكُْفِر َصْدًرا }َمْن َكفََر بِاَّلل 
ِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم ) ٌِْهْم َؼَضٌب ِمَن ّللا   [ٙٓٔ({ ]النحل : ٙٓٔفَعَلَ

 التفسٌر:
إنما ٌفتري الكذب َمن نطك بكلمة الكفر وارتدَّ بعد إٌمانه، فعلٌهم ؼضب من هللا، إال َمن أُرؼم 
على النطك بالكفر، فنطك به خوفًا من الهبلن وللبه ثابت على اإلٌمان، فبل لوم علٌه، لكن من 

  .نطك بالكفر واطمؤن للبه إلٌه، فعلٌهم ؼضب شدٌد من هللا، ولهم عذاب عظٌم
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

 .(ٖ)، وابو مالن(ٕ)، ولتادة(ٔ)أحدها: أنها نزلت فً عمار بن ٌاسر، لاله ابن عباس
ِ ِمْن بَْعِد ِإٌَمانِِه إِال َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإلٌَمانِ :"}عن ابن عباس، لوله    {َمْن َكفََر بِاَّللَّ

... إلى آخر اآلٌة، وذلن أن المشركٌن أصابوا عمار بن ٌاسر فعذّبوه، ثم تركوه، فرجع إلى 
َمْن َكَفَر :}رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحّدثه بالذي لمً من لرٌش، والذي لال: فؤنزل هللا تعالى ذكره عذره 

ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِهِ   .(ٗ){"َعِظٌمٌ  ... إلى لوله )َولَُهْم َعذَابٌ  {بِاَّللَّ
لما أراد رسول هللا صلى هللا علٌه "وأخرج ابن ابن ابً حاتم بسنده عن ابن عباس، لال: 
ٌهاجر إلى المدٌنة، لال ألصحابه: تفرلوا عنً، فمن كانت به لوة فلٌتؤخر إلى آخر  وسلم إن

رض، فالحموا اللٌل، ومن لم تكن به لوة فلٌذهب فً أول اللٌل، فإذا سمعتم بن لد استمرت بً األ
بً. فؤصبح ببلل المإذن وخباب وعمار وجارٌة من لرٌش كانت أسلمت، فؤصبحوا بمكة 
فؤخذهم المشركون وأبو جهل، فعرضوا على ببلل إن ٌكفر فؤبى، فجعلوا ٌضعون درعا من 
حدٌد فً الشمس ثم ٌلبسونها إٌاه، فإذا ألبسوها إٌاه لال: أحد.. أحد.. وأما خباب، فجعلوا ٌجرونه 

ً الشون، وأما عمار فمال لهم كلمة أعجبتهم تمٌة، وأما الجارٌة، فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد ف
ثم مدها فؤدخل الحربة فً لبلها حتى لتلها، ثم خلوا عن ببلل وخباب وعمار، فلحموا برسول هللا 

. فمال له رسول هللا صلى ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي كان تكلم به
هللا علٌه وسلم: كٌؾ كان للبن حٌن للت الذي للت: أكان منشرحا بالذي للت أم ال؟ لال: ال لال: 

 .(٘)"وأنزل هللا إال من اكره وللبه مطمبن باإلٌمان
ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِِه إِال َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ :"}عن لتادة   لال: ذُِكر  {،ُمْطَمبِنٌّ بِاإلٌَمانِ َمْن َكَفَر ِباَّللَّ

لنا أنها نزلت فً عمار بن ٌاسر، أخذه بنو المؽٌرة فؽطوه فً ببر مٌمون ولالوا: اكفر بدمحم، 
فتابعهم على ذلن وللبه كاره، فؤنزل هلل تعالى ذكره )ِإال َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإلٌَماِن َولَِكْن 

ِ }من أتى الكفر على اختٌار واستحباب،  :: أي {ْفِر َصْدًراَمْن َشَرَح ِباْلكُ  ٌِْهْم َؼَضٌب ِمَن َّللاَّ فَعَلَ
 .(ٙ){"َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌمٌ 

لال: نزلت فً عمار بن  {،إِال َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإلٌَمانِ :"}عن أبً مالن، فً لوله  
 .(2)"ٌاسر

بن ٌاسر وأبوٌه ٌاسر وسُمٌة وببلل وصهٌب وخّباب، أظهروا الكفر  الثانً: أنها نزلت فً عمار
 .(1)باإلكراه وللوبهم مطمبنة باإلٌمان. حكاه الماوردي عن الكلبً

                                                             
 .ٖٗٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٗٓ/2(:صٕٙٙٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٓ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
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. لاله ابن فً عٌاش بن أبً ربٌعة {إِال َمْن أُْكِرهَ : }نزلت هذه اآلٌة الثالث: لال ابن سٌرٌن:"
 .(ٔ)سٌرٌن

اآلٌة فً أناس من اهل مكة آمنوا، فكتب إلٌهم بعض الصحابة نزلت هذه الرابع: عن مجاهد: "
بالمدٌنة: إن هاجروا فإنا ال نرى أنكم منا حتى تهاجروا إلٌنا، فخرجوا ٌرٌدون المدٌنة فؤدركتهم 

 ]مرسل[.(ٕ) "لرٌش فً الطرٌك ففتنوهم، فكفروا مكرهٌن، ففٌهم نزلت هذه اآلٌة
ِ ِمنْ لوله تعالى:  إنما ٌفتري الكذب َمن  ، أي:"[ٙٓٔبَْعِد إٌَِمانِِه{ ]النحل :  }َمْن َكفََر بِاَّللَّ

 .(ٖ)"نطك بكلمة الكفر وارتدَّ بعد إٌمانه
 .(ٗ)"هذا ابتداء كبلم وخبره فً لوله: }فعلٌهم ؼضب من هللا{ لال الواحدي:" 
 .(٘)"إنما ٌفترى الكذب من كفر باهلل من بعد إٌمانه لال الزمخشري: المعنى:" 
ٌَماِن{ ]النحل : تعالى:لوله   إال َمن أُرؼم  ، أي:"[ٙٓٔ}إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإْلِ

 .(ٙ)"على النطك بالكفر، فنطك به خوفًا من الهبلن وللبه ثابت على اإلٌمان، فبل لوم علٌه
استثنى الُمكره على الكفر فمال: }إالَّ َمْن أكره{ أَْي: على التَّلفظ بكلمة  لال الواحدي:" 

 .(2){"الكفر }َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإِلٌَمانِ 
فؤخبر هللا سبحانه أنه من كفر من بعد إٌمانه، فعلٌه ؼضب من هللا وله  لال ابن عباس:" 

باإلٌمان لٌنجو بذلن من عدّوه، فبل حرج  عذاب عظٌم، فؤما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه للبه
 .(1)"علٌه، ألن هللا سبحانه إنما ٌؤخذ العباد بما عمدت علٌه للوبهم

أخذ المشركون عمار بن ٌاسر فلم ٌتركوه "عن أبٌه لال:  أبً عبٌدة بن دمحم بن عمار 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ما وراءن شًء؟ آلهتهم. بخٌر ثم تركوه، فلما أتى رسول  حتى سب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وذكر

مطمبن  شر ما تركت حتى نلت منن وذكرت آلهتهم بخٌر لال: كٌؾ تجد للبن؟ لال: لال:
ٌَماِن{باإلٌمان. لال: إن عادوا فعد.   .(5)"}إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإْلِ

لكن من نطك بالكفر  ، أي:"[ِٙٓٔباْلكُْفِر َصْدًرا{ ]النحل : }َولَِكْن َمْن َشَرَح لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"واطمؤن للبه إلٌه

 .(ٔٔ)"أَْي: فتحه ووسَّعه لمبوله لال الواحدي:" 
 .(ٕٔ)"أي: فتح صدره للكفر بالمبول واختاره لال البؽوي:" 
ِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ لوله تعالى:  ٌِْهْم َؼَضٌب ِمَن َّللاَّ فعلٌهم  ، أي:"[ٙٓٔ]النحل : }فَعَلَ

 .(ٖٔ)"ؼضب شدٌد من هللا، ولهم عذاب عظٌم
لال بعض المتكلمٌن : إنما ٌجوز للمكَره إظهاُر الكفر عل وجه  لال الماوردي:" 

التعرٌض دون التصرٌح الباّت . لمبح التصرٌح بالتكذٌب وخطره فً العرؾ والشرع ، كموله 
إن دمحماً كاذب فً اعتمادكم ، أو ٌشٌر لؽٌره ممن ٌوافك اسمه السمه إذا عرؾ منه الكذب ، وهذا 

 .(ٗٔ)ِصِر المكَره بالتصرٌح كافر"لعمري أولى األمرٌن ، ولم ٌَ 

                                                             
 .ٖٕٗٓ/2(:ص1ٕٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 . دون إسناد.15ٕ، وحكاه الواحدي فً أسباب النزول:ٖٗٓٔ/2(:ص5ٕٙٙٔابً حاتم) تفسٌر ابن (ٕ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٓٙالوجٌز: (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٓٙالوجٌز: (2)
 .ٖ٘ٓ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٕٗٓ/2(:ص2ٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٓٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .ٙٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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 الفوابد:
الرخصة فً كلمة الكفر فً حال التعذٌب بشرط اطمبنان الملب إلى اإلٌمان وعدم  -ٔ

 انشراح الصدر بكلمة الكفر.
 فبل مكرها دام ما والحنث والحلؾ والنكاح والطبلق العتاق فً الرخصة وكذلن

 الحدٌث، (ٔ)"علٌه استكرهوا وما والنسٌان الخطؤ أمتً عن رفع: "لحدٌث شًء ٌلزمه
 هللا وعصمه ذلن على إبراهٌم أكره إذ علٌه شًء فبل زوجته تسلٌم على أكره من وكذا
 بن هللا عبد صبر فمد ذلن فله والتعذٌب الضرب من به أكره ما على صبر ومن تعالى
 جمع مع أسر حٌث الروم ملن ٌد على والتهدٌد التعذٌب من ألوان على السهمً حذافة
 عنه هللا رضً عمر ولبل األسرى، أطلك ثم ٌعذب أن هللا شاء ما فعذب المسلمٌن من
 .فمبله رأسه تمبٌل علٌه أكرهه ما أخذ الروم ملن ألن بفضله واعترافا له إكراما رأسه

ودل ذلن على أن كبلم المكره على الطبلق أو العتاق أو البٌع أو لال السعدي:" 
ال عبرة به، وال ٌترتب علٌه حكم شرعً، ألنه إذا لم ٌعالب الشراء أو سابر العمود أنه 

 .(ٕ)"على كلمة الكفر إذا أكره علٌها فؽٌرها من باب أولى وأحرى
أجمع العلماء على: أن من أكره على كلمة الكفر، ٌجوز له أن  لال البؽوي:"

ٌمول بلسانه، وإذا لال بلسانه ؼٌر معتمد ال ٌكون كفرا، وإن أبى أن ٌمول حتى ٌمتل كان 
 .(٘)"(ٗ)واختلؾ أهل العلم فً طبلق المكره. فذهب أكثرهم إلى أنه ال ٌمع، (ٖ)أفضل

 ، لال تعالى:ؽضب من الكافرٌن وؼٌرهمنإمن بؤن هللا تعالى ٌؽضب على من ٌستحك ال -ٕ
ِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ٌِْهْم َؼَضٌب ِمَن َّللاَّ  ، ولال تعالى:}َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلكُْفِر َصْدراً فَعَلَ
ِ َظنَّ  َب اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمَنافِمَاِت َواْلُمْشِرِكٌَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّانٌَِّن ِباَّللَّ ٌِْهْم  }َوٌُعَذِّ ْوِء َعلَ السَّ

ٌِْهْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًٌرا{ ]الفتح :  ُ َعلَ  .[َٙدابَِرةُ السَّْوِء َوَؼِضَب َّللاَّ
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َ اَل ٌَْهِدي  ْنٌَا َعلَى اآْلِخَرِة َوأَن  ّللا  ({ ]النحل 1ٓٔاْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن )}ذَِلَن بِؤَن ُهُم اْستََحبُّوا اْلَحٌَاةَ الدُّ
 :ٔٓ1] 

 التفسٌر:
وذلن بسبب إٌثارهم الدنٌا وزٌنتها، وتفضٌلهم إٌاها على اآلخرة وثوابها، وأن هللا ال ٌهدي 

 الكافرٌن، وال ٌوفمهم للحك والصواب.
ْنٌَا َعلَى لوله تعالى:  ذلن  ، أي:"[2ٓٔاآْلِخَرةِ{ ]النحل : }ذَِلَن بِؤَنَُّهُم اْستََحبُّوا اْلَحٌَاةَ الدُّ

 .(ٙ)"العذاب بسبب أنهم آثروا الدنٌا واختاروها على اآلخرة
ٌمول تعالى ذكره: حّل بهإالء المشركٌن ؼضب هللا، ووجب لهم العذاب  لال الطبري:" 

 .(ٔ)" العظٌم، من أجل أنهم اختاروا زٌنة الحٌاة الدنٌا على نعٌم اآلخرة

                                                             
( : فٌه ٌزٌد بن ربٌعة الرحبى وهو ضعٌؾ. ٕٓ٘/ٙ( لال الهٌثمى )ٖٓٗٔ، رلم 52/ٕأخرجه الطبرانى )(ٔ)

 .(5ٓٓٔ، رلم ٕ٘ٔ/ٕوأخرجه أٌضا: الطبرانى فى الشامٌٌن )
 .ٓ٘ٗتفسٌر السعدي:  (ٕ)
: العربً البن المرآن أحكام ،ٗٔ-ٖٔ/  ٗ: للجصاص المرآن أحكام ،5ٓٔ-11ٔ،1ٔٔ/  ٓٔ: المرطبًانظر:  (ٖ)

 .5ٙٗ/  ٗ: المسٌر زاد ،25ٔٔ-22ٔٔ/  ٖ: العربً
 ابن وذكره. عباس وابن وعلً، عمر، عن مروي وهو المكره، طبلق ٌمع ال: وأحمد ومالن، الشافعً، لال(ٗ)

 وسالم، والماسم، وشرٌح، والحسن، وطاوس، وعطاء، عباس، وابن عمر، وابن الزبٌر، ابن عن المنذر
 الرضا، من أكثر فٌه ٌعدم لم ألنه ٌلزم، المكره طبلق: فمال حنٌفة، أبو وأجازه. ثور وأبً وإسحاق، واألوزاعً،
 انظر. ولتادة والزهري، لبلبة، وأبً والنخعً، الشعبً، عن مروي وهذا. الطبلق فً بشرط وجوده ولٌس

 أحكام ٘ٔ - ٗٔ/  ٘: للجصاص المرآن أحكام ،52ٗ/  ٗ: المسٌر زاد ،1ٗٔ/  ٓٔ: المرطبً تفسٌر: بالتفصٌل
 .1ٔٔٔ/  ٖ: العربً البن المرآن

 .ٙٗ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
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 .(ٕ)"}ذلن{ الكفر }بؤنهم استحبوا الحٌاة الدنٌا{ اختاروها لال الواحدي:" 
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وأن هللا ال ٌهدي  ، أي:"[2ٓٔ}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)"الكافرٌن، وال ٌوفمهم للحك والصواب
 .(ٗ)"ال ٌرشدهم لال البؽوي:أي:" 
ٌوفك الموم الذٌن ٌجحدون آٌاته مع إصرارهم على  وألن هللا اللال الطبري:" 
 .(٘)"جحودها
ال ٌهدٌهم وال ٌرٌد هداٌتهم ثمَّ وصفهم بؤنَّهم مطبوعٌ على للوبهم وسمعهم  لال الواحدي:" 

ا ٌُراد بهم  .(ٙ)"وأبصارهم وأنَّهم ؼافلون عمَّ
 

 المرآن
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم  ({ ]النحل : 1َٓٔوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم َوأُولَئَِن هُُم اْلؽَافِلُوَن )}أُولَئَِن ال ِذٌَن َطبََع ّللا 

ٔٓ1] 
 التفسٌر:

أولبن هم الذٌن ختم هللا على للوبهم بالكفر وإٌثار الدنٌا على اآلخرة، فبل ٌصل إلٌها نور الهداٌة، 
ون البراهٌن وأصم سمعهم عن آٌات هللا فبل ٌسمعونها سماع تدبُّر، وأعمى أبصارهم، فبل ٌر

ا أعدَّ هللا لهم من العذاب.  الدالة على ألوهٌة هللا، وأولبن هم الؽافلون عمَّ
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  ، [1ٓٔ}أُولَبَِن الَِّذٌَن َطبََع َّللاَّ
أولبن هم الذٌن ختم هللا على للوبهم بالكفر وإٌثار الدنٌا على اآلخرة، فبل ٌصل إلٌها نور  أي:"

الهداٌة، وأصم سمعهم عن آٌات هللا فبل ٌسمعونها سماع تدبُّر، وأعمى أبصارهم، فبل ٌرون 
 .(2)"البراهٌن الدالة على ألوهٌة هللا

ٌن وصفت لكم صفتهم فً هذه ٌمول تعالى ذكره: هإالء المشركون الذ لال الطبري:" 
فبل ٌإمنون وال  اآلٌات أٌها الناس، هم الموم الذٌن طبع هللا على للوبهم، فختم علٌها بطابعه،

ٌهتدون، وأصّم أسماعهم فبل ٌسمعون داعً هللا إلى الهدى، وأعمى أبصارهم فبل ٌبصرون بها 
 .(1)"حجج هللا إبصار معتبر ومتعظ 

ا أعدَّ  ، أي:"[1ُٓٔم اْلؽَافِلُوَن{ ]النحل : }َوأُولَبَِن هُ لوله تعالى:  وأولبن هم الؽافلون عمَّ
 .(5)"هللا لهم من العذاب

ٌمول: وهإالء الذٌن جعل هللا فٌهم هذه األفعال هم الساهون، عما أعّد هللا  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"ألمثالهم من أهل الكفر وعما ٌراد بهم

الكاملون فً الؽفلة، الذٌن ال أحد أؼفل منهم، ألن الؽفلة عن  لال الزمخشري: أي:هم" 
 .(ٔٔ)"تدبر العوالب هً ؼاٌة الؽفلة ومنتهاها

 
 المرآن

 [1ٓٔ({ ]النحل : 1ٓٔ}اَل َجَرَم أَن ُهْم ِفً اآْلِخَرِة هُُم اْلَخاِسُروَن )
                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٙالوجٌز: (ٕ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٙالوجٌز: (ٙ)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .25ٕالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٖٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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 التفسٌر:
 إلى ما فٌه عذابهم وهبلكهم.حمًا إنهم فً اآلخرة هم الخاسرون الهالكون، الذٌن صرفوا حٌاتهم 

 .(ٔ)"أي: حما أنهم فً اآلخرة هم المؽبونون لال السمعانً:" 
الهالكون، الذٌن َؼبَنوا أنفسهم حظوظها من كرامة أي:" {، هُُم اْلَخاِسُرونَ }لال الطبري: 
 .(ٕ)"هللا تعالى
 .(ٖ)"المؽبونون أي:"{، هُُم اْلَخاِسُرونَ }لال البؽوي:  
الذٌن خسروا أنفسهم وأموالهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة وفاتهم النعٌم الممٌم  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"وحصلوا على العذاب األلٌم
 [:5ٓٔ-2ٓٔ]:فوابد اآلٌات
 إٌثار الدنٌا على اآلخرة سبٌل الضبلل والهبلن. -ٔ
}ذَِلَن بِؤَنَُّهُم : ، لال تعالىاستحباب الدنٌا على اآلخرة هو األصل الموجب للخسرانإن  -ٕ

ْنٌَا َعلَى اآْلِخَرِة{اسْ  ٌَاةَ الدُّ  .تََحبُّوا اْلَح
، وأخبر تعالى مع كونهم ٌعتذرون بمحبة الدنٌاهإالء الكفار أنه ال ٌهدي تعالى أخبر  -ٖ

 .الذٌن طبع هللا على للوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم الؽافلون أنهم
الهداٌة بٌد هللا تعالى، وكذا اإلضبلل، فهو سبحانه الذي تفرد بهداٌة  إنما ومن الفوابد:  -ٗ

الملوب كما تفرد بخلك المخلولات فتبٌن أنه اإلله الحك وهو الذي ٌنفع وهو الذي ٌضر 
 .جل وعبل 

فمن هداه هللا فذلن نعمة من هللا علٌه وفضل وكرم، ومن أضله فلم ٌظلمه، 
الحجة البالؽة، فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، فمن ولٌس للعبد حجة على هللا، بل هلل 

هداه هللا فمد أنعم علٌه، فهداٌته له فضل منه، ومن أضله هللا فإنه عدل منه، فإنه تعالى ال 

 ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون، وأٌضا هو المنعم المتفضل على خلمه.
 

 المرآن
ا فُتِنُوا ثُم  َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِن  َرب َن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم }ثُم  إِن  َرب َن ِلل ِذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد مَ 

 [ٓٔٔ({ ]النحل : ٓٔٔ)
 التفسٌر:

الذٌن عذَّبهم المشركون، حتى وافموهم على ما هم علٌه « مكة»ثم إن ربن للمستضعفٌن فً 
ا أمكنهم الخبلص هاجروا ظاهًرا، ففتنوهم بالتلفظ بما ٌرضٌهم، وللوبهم مطمبنة باإلٌمان ، ولمَّ

من بعد -، ثم جاهدوا فً سبٌل هللا، وصبروا على مشاق التكالٌؾ، إن ربن « المدٌنة»إلى 
 لَؽفور لهم، رحٌم بهم. -توبتهم

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
كان لوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا ٌستخفون باإلسبلم، فؤخرجهم  أحدها: لال ابن عباس:"

المشركون ٌوم بدر معهم، فؤصٌب بعضهم، ولُتِل بعض، فمال المسلمون: كان أصحابنا هإالء 
... إلى  {إن الذٌن توفاهم المبلبكة ظالمً أنفسهم:}مسلمٌن، وأكرهوا فاستؽفروا لهم، فنزلت 

آخر اآلٌة؛ لال: وكتب إلى من بمً بمكة من المسلمٌن هذه اآلٌة ال عذر لهم، لال: فخرجوا 
ِ فَإِذَا أُوِذَي :}فلحمهم المشركون، فؤعطوهم الفتنة، فنزلت هذه اآلٌة  َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعَذَاِب َّللاَِّ  ... إلى آخر اآلٌة، فكتب المسلمون إلٌهم بذلن، فخرجوا  {فًِ َّللاَّ
ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا :}وأٌسوا من كّل خٌر، ثم نزلت فٌهم 

                                                             
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٓ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٗ)



ٔٙ 
 

هللا لد جعل لكم مخرجا، بذلن: إن  فكتبوا إلٌهم {،َوَصبَُروا إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌمٌ 
 .(ٔ)"فخرجوا، فؤدركهم المشركون فماتلوهم، ثم نجا من نجا، ولُتِل من لُتِل

ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِِه إِال َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ ِباإلٌَمانِ :"}عن مجاهد   :لال {،َمْن َكفََر بِاَّللَّ
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة، أن هاجروا، فإنا ال نراكم ا ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إلٌهم بعض أصحاب لنب

منا حتى تهاجروا إلٌنا، فخرجوا ٌرٌدون المدٌنة، فؤدركتهم لرٌش بالطرٌك، ففتنوهم وكفروا 
 .(ٕ)"مكرهٌن، ففٌهم نزلت هذه اآلٌة

وا، كتب ذكر لنا أنه لما أنزل هللا أن أهل مكة ال ٌُمبل منهم إسبلم حتى ٌهاجر لال لتادة:"
بها أهل المدٌنة إلى أصحابهم من أهل مكة؛ فلما جاءهم ذلن تباٌعوا بٌنهم على أن ٌخرجوا، فإن 
لحك بهم المشركون، من أهل مكة لاتلوهم حتى ٌنجوا أو ٌلحموا باهلل، فخرجوا فؤدركهم 

بََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ثُمَّ إِنَّ رَ }المشركون، فماتلوهم، فمنهم من لُتِل، ومنهم من نجا، فؤنزل هللا تعالى 
 .(ٖ)"... اآلٌة {ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا

ار ابن ٌاسر وعٌاش بن أبً ربٌعة، والولٌد بن  الثانً: لال ابن إسحاق:" نزلت هذه اآلٌة فً عمَّ
 .(ٗ){"واثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَرُ :}الولٌد 

نزلت فً عٌاش بن أبً ربٌعة، أخً أبً جهل من الرضاعة، وفً أبً الثالث: لال البؽوي:"
جندل بن سهٌل بن عمرو، والولٌد بن الولٌد بن المؽٌرة، وسلمة بن هشام وعبد هللا بن أسٌد 
ذلن الثمفً، فتنهم المشركون فؤعطوهم بعض ما أرادوا لٌسلموا من شرهم، ثم إنهم هاجروا بعد 

 .(٘)"وجاهدوا
 .(2)، وعكرمة(ٙ). لاله الحسنفً شؤن ابن أبً سرحنزلت الرابع: أنها 
ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِِه إِال }لاال فً سورة النحل "عن عكرمة والحسن البصري،   َمْن َكفََر بِاَّللَّ

ِ َولَُهْم َعذَاٌب َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإلٌَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلكُفْ  ٌِْهْم َؼَضٌب ِمَن َّللاَّ ِر َصْدًرا فَعَلَ

ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا }ثم نسخ واستثنى من ذلن، فمال  {،َعِظٌمٌ 
أبً سرح الذي كان ٌكتب لرسول هللا  وهو عبد هللا بن {َوَصبَُروا إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌمٌ 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌُمتل ٌوم فتح مكة، فاستجار له أبو  ملسو هيلع هللا ىلص، فؤزلَّه الشٌطان، فلحك بالكفار، فؤمر به النب
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)"عمرو فؤجاره النب

ثم إن  ، أي:"[ِٓٔٔمْن بَْعِد َما فُتِنُوا{ ]النحل : }ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا لوله تعالى: 
 .(5)"ربن ٌا دمحم للذٌن هاجروا فً سبٌل هللا بعد ما فتنهم المشركون الطؽاة عن دٌنهم بالعذاب

 .(ٓٔ)"عذبوا ومنعوا من اإلسبلم، فتنهم المشركون لال البؽوي:أي:" 
ن هاجروا من دٌارهم ومساكنهم ٌمول تعالى ذكره: ثم إن ربن ٌا دمحم للذٌ لال الطبري:" 

وعشابرهم من المشركٌن، وانتملوا عنهم إلى دٌار أهل اإلسبلم ومساكنهم وأهل والٌتهم، من بعد 
 .(ٔٔ)"ما فتنهم المشركون الذٌن كانوا بٌن أظهرهم لبل هجرتهم عن دٌنهم

فتنوا بفتح الفاء والتاء، ورده إلى من أسلم من المشركٌن « فتنوا»:ولرأ ابن عامر 
 .(ٕٔ)المسلمٌن

                                                             
 .1ٖٓ-2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖٓ-ٖٙٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .52/  ٗ: الخازن تفسٌر، وانظر: 2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٗ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
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ثم جاهدوا فً سبٌل هللا  ، أي:"[ٓٔٔ}ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"وصبروا على مشاّق الجهاد

ثم جاهدوا المشركٌن بعد ذلن بؤٌدٌهم بالسٌؾ وبؤلسنتهم بالبراءة منهم، لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ومما ٌعبدون من دون هللا، وصبروا على جهادهم

 .(ٖ)"على اإلٌمان والهجرة والجهاد {:"َوَصَبُروالال البؽوي:} 
إن ربن بعد تلن  ، أي:"[ٓٔٔ}إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"الهجرة والجهاد والصبر سٌؽفر لهم وٌرحمهم
ٌمول: إن ربن من بعد فعلتهم هذه لهم لؽفور، ٌمول: لذو ستر على ما  لال الطبري:" 

كان منهم من إعطاء المشركٌن ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بؤلسنتهم، وهم لؽٌرها مضمرون، 
 .(٘)"ولئلٌمان معتمدون، رحٌم بهم أن ٌعالبهم علٌها مع إنابتهم إلى هللا وتوبتهم

 .(ٙ)"بعد تلن الفتنة والؽفلة }لؽفور رحٌم{من بعدها{ من } لال البؽوي:" 
 {لؽفور رحٌم}أي: ثم إن ربن الذي ربى عباده المخلصٌن بلطفه وإحسانه  لال السعدي:" 

لمن هاجر فً سبٌله، وخلى دٌاره وأمواله طلبا لمرضاة هللا، وفتن على دٌنه لٌرجع إلى الكفر، 
أعداء هللا لٌدخلهم فً دٌن هللا بلسانه  فثبت على اإلٌمان، وتخلص ما معه من الٌمٌن، ثم جاهد
 وٌده، وصبر على هذه العبادات الشالة على أكثر الناس.

فهذه أكبر األسباب التً تنال بها أعظم العطاٌا وأفضل المواهب، وهً مؽفرة هللا 
للذنوب صؽارها وكبارها المتضمن ذلن زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظٌمة التً بها 

 .(2)"استمامت أمور دٌنهم ودنٌاهم، فلهم الرحمة من هللا فً ٌوم المٌامةصلحت أحوالهم و
 الفوابد:
فضل الهجرة والجهاد والصبر، وما تكفر هذه العبادات من الذنوب وما تمحو من  -ٔ

 .خطاٌا
؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٕ

 .صفة، وفعل
 .(1)الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب"هو: "  :«الؽفور»فـ -

هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"
 .(5)فً الكثرة

 .(ٓٔ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
 

 المرآن
({ ٔٔٔنَْفِسَها َوتَُوف ى كُلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن )}ٌَْوَم تَؤْتًِ كُلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعْن 

 [ٔٔٔ]النحل : 

 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٓ٘ٗتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(1)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (5)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٓٔ)
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بٌوم المٌامة حٌن تؤتً كل نفس تخاصم عن ذاتها، وتعتذر بكل المعاذٌر،  -أٌها الرسول-وذكرهم 
العماب، وال ٌنمصهم من وٌوفً هللا كل نفس جزاء ما َعِملَتْه من ؼٌر ظلم لها، فبل ٌزٌدهم فً 

 الثواب.
أٌها -وذكرهم  ، أي:"[ٔٔٔ}ٌَْوَم تَؤْتًِ كُلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَها{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بٌوم المٌامة حٌن تؤتً كل نفس تخاصم عن ذاتها، وتعتذر بكل المعاذٌر -الرسول
 {ٌَْوَم تَؤْتًِ ُكلُّ نَْفٍس }ٌمول تعالى ذكره: إن ربن من بعدها لؽفور رحٌم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"تخاصم عن نفسها، وتحتّج عنها بما أسلفت فً الدنٌا من خٌر أو شّر أو إٌمان أو كفر
تخاصم وتحتج، }عن نفسها{ بما أسلفت من خٌر وشر، مشتؽبل بها ال  لال البؽوي:أي: " 

 .(ٖ)"تتفرغ إلى ؼٌرها
وٌوفً هللا كل نفس جزاء  ، أي:"[ٔٔٔ}َوتَُوفَّى كُلُّ َنْفٍس َما َعِملَْت{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ما َعِملَتْه
 .(٘)"فً الدنٌا من طاعة ومعصٌة لال الطبري:أي:" 
ال ٌنمصون أجورهم بل  ، أي: وهم"[ٔٔٔ}َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌُعطونها كاملةٌ وافٌة
ٌمول: وهم ال ٌفعل بهم إال ما ٌستحمونه وٌستوجبونه بما لّدموه من خٌر  لال الطبري:" 

من اإلساءة، ال ٌعالب  أو شّر، فبل ٌجزى المحسن إال باإلحسان وال المسًء إال بالذي أسلؾ
 .(2)"إال ثواب عملهمحسن وال ٌبخس جزاء إحسانه، وال ٌثاب مسًء 

خوفنا ٌا كعب، فملت:  كنت عند عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فمال:"عن كعب لال:  
لال: بلى، ولكن خوفنا، للت: ٌا أمٌر  ٌا أمٌر المإمنٌن، أو لٌس فٌكم كتاب هللا وحكمه رسوله؟

. للت: ٌا أمٌر المإمنٌن، لو وافٌت المٌامة بعمل سبعٌن نبٌا الزدرٌت عملن مما ترى. لال: زدنا

المإمنٌن، لو فتح من جهنم لدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمؽرب، لؽبل دماؼه حتى ٌسٌل من 
لال: زدنا. للت: ٌا أمٌر المإمنٌن، إن جهنم لتزفر زفرة ٌوم المٌامة، ال ٌبمى ملن ممرب  حرها.

على ركبتٌه،  وال نبً مرسل إال خر جاثٌا على ركبتٌه، حتى إن إبراهٌم خلٌله لٌخر جاثٌا
فٌمول: رب نفسً ... نفسً ... ال أسؤلن الٌوم إال نفسً فؤطرق عمر ملٌا. للت: ٌا أمٌر 

ٌوم تؤتً :}كٌؾ؟ للت: لول هللا فً هذه اآلٌة  المإمنٌن، أو لٌس تجدون هذا فً كتاب هللا؟ لال:
 .(1){"كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم ال ٌظلمون

ما تزال الخصومة بٌن الناس ٌوم  "عن ابن عباس فً هذه اآلٌة لال: روى عكرمة 
المٌامة، حتى تخاصم الروح الجسد، فتمول الروح: ٌا رب، لم ٌكن لً ٌد أبطش بها، وال رجل 
أمشً بها، وال عٌن أبصر بها. وٌمول الجسد: خلمتنً كالخشب لٌست لً ٌد أبطش بها، وال 

فجاء هذا كشعاع النور، فبه نطك لسانً، وأبصرت عٌنً،  رجل أمشً بها، وال عٌن أبصر بها،
ومشت رجلً. فٌضرب هللا لهما مثبل أعمى وممعد، دخبل حابطا فٌه ثمار، فاألعمى ال ٌبصر 

 .(5)"الثمر، والممعد ال ٌناله، فحمل األعمى الممعد فؤصابا من الثمر فعلٌهما العذاب

                                                             
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕ٘ٓ/2(:ص2ٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٗ/٘حكاه البؽوي فً تفسٌره: (5)
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 من أجل وهو -عباس ابن- الحبر عن الخبر هذا صحة عدم هو والظاهر: " اآللوسً لال
 .(ٔ)"االهتمام عدم على الداللة إال فٌه لٌس أنه والحك. ذكر ما على اآلٌة فً المجادلة ٌحمل أن

 جادل فإذا كافرة، أو كانت مإمنة تجادل، نفس كل أن: اآلٌة وظاهر" : عطٌة ابن ولال
 فحٌنبذ الطوابؾ، بحسب ذلن وؼٌر والرسل الجوارح علٌهم شهدت الكفر وجحدهم بكذبهم الكفار
. المواطن باختبلؾ المرآن آٌات فتجتمع [،ٖٙ:المرسبلت] {فٌعتذرون لهم ٌإذن وال} ٌنطمون ال

 احتجاج، وال بجدال لٌس وهذا نفسً، نفسً،: وؼٌرهم األنبٌاء من أحد كل لول: فرلة ولالت
 .(ٕ)"رؼبة مجرد هو وإنما
 الفوابد:
 .الهابل فً كل نفس، وذكر األمر ٌوم اآلخرتعظٌم  -ٔ
وجوب التذكٌر بالٌوم اآلخر وما ٌتم فٌه من ثواب وعماب للتجافً عن الدنٌا واإللبال  -ٕ

 على اآلخرة.
 {.َوتَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوهُْم ال ٌُْظلَُمونَ ، لال تعالى:}نفً الظلم ولو عن األشرار -ٖ
}ٌوم تؤتً  ، لال تعالى:بحملتهافً المرآن تطلك على الذات « النفس»ومن الفوابد: أن  -ٗ

}ٌَا أٌََّتَُها النَّْفُس  :تطلك على الروح وحدها كموله تعالى، وكل نفس تجادل عن نفسها{
 .[2ٕاْلُمْطَمبِنَّةُ{ ]الفجر : 

أخذا من لوله تعالى: )ٌوم تؤتً كل نفس تجادل  ،«ٌوم الجدال»من أسماء ٌوم المٌامة:  -٘
 [.ٔٔٔعن نفسها( ]النحل: 

 
 نالمرآ

ُ َمثاًَل لَْرٌَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِن ةً ٌَؤْتٌَِها ِرْزلَُها َرَؼًدا ِمْن كُّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ  ِ }َوَضَرَب ّللا  ؤَْنعُِم ّللا 

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِؾ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن )  [ٕٔٔ({ ]النحل : ٕٔٔفَؤَذَالََها ّللا 
 التفسٌر:
كانت فً أمان من االعتداء، واطمبنان ِمن ضٌك العٌش، ٌؤتٌها « مكة»هللا مثبل بلدة وضرب 

رزلها هنٌبًا سهبل من كل جهة، فجحد أهلُها نِعََم هللا علٌهم، وأشركوا به، ولم ٌشكروا له، فعالبهم 
وذلن بسبب كفرهم  هللا بالجوع، والخوؾ من سراٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجٌوشه، التً كانت تخٌفهم؛

 وصنٌعهم الباطل.
ُ َمثبًَل لَْرٌَةً لوله تعالى:  وضرب  ، أي:"[َٕٔٔكانَْت آِمنَةً ُمْطَمبِنَّةً{ ]النحل :  }َوَضَرَب َّللاَّ

 .(ٖ)"كانت فً أمان من االعتداء، واطمبنان ِمن ضٌك العٌش« مكة»هللا مثبل بلدة 
هلها وال ٌؽار علٌها، }مطمبنة{ لارة ٌعنً: مكة، كانت آمنة، ال ٌهاج أ لال البؽوي:" 

 .(ٗ)"بؤهلها، ال ٌحتاجون إلى االنتمال لبلنتجاع كما ٌحتاج إلٌه سابر العرب
ٌمول هللا تعالى ذكره: ومثل هللا مثبل لمكة التً سكنها أهل الشرن باهلل  لال الطبري:" 

هً المرٌة التً كانت آمنة مطمبنة، وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى، وٌمتل بعضها بعضا، 
وٌَْسبً بعضها بعضا، وأهل مكة ال ٌؽار علٌهم، وال ٌحاَربون فً بلدهم، فذلن كان أمنها. ولوله 

ٌعنً: لاّرة بؤهلها، ال ٌحتاج أهلها إلى النَّْجع، كما كان سكان البوادي ٌحتاجون  {ُمْطَمبِنَّةً }
 .(٘)"إلٌها

جعل المرٌة التً هذه حالها مثبل لكل لوم أنعم هللا علٌهم فؤبطرتهم  :أى لال الزمخشري:" 
كة إنذارا تكون فً لرى األولٌن لرٌة كانت هذه حالها، فضربها هللا مثبل لم...]وٌجوز[ أن النعمة

                                                             
 .ٕٔٗ/  ٗٔ روح المعانً: (ٔ)
 .ٕ٘٘/  1 المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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ال ٌزعجها خوؾ، ألن الطمؤنٌنة مع األمن، واالنزعاج  {:مطمبنة، ]لوله[: }من مثل عالبتها
 .(ٔ)"والملك مع الخوؾ

ٌؤتٌها رزلها هنٌبًا  ، أي:"[ٕٔٔ}ٌَؤْتٌَِها ِرْزلَُها َرَؼًدا ِمْن كُّلِ َمَكاٍن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"سهبل من كل جهة

من كّل فّج من فِجاج هذه  ،ٌمول: ٌؤتً أهلها معاٌشهم واسعة كثٌرة لال الطبري:" 
 .(ٖ)"المرٌة، ومن كّل ناحٌة فٌها

 .(ٗ)"واسعا من كل مكان :أي لال الزجاج:" 
ء{  أي: "لال البؽوي:  ًْ ٌِْه ثََمَراُت ُكّلِ َش ٌحمل إلٌها من البر والبحر نظٌره: }ٌُْجبَى إِلَ

 .(٘)"[2٘]المصص : 
هذه المرٌة هً مكة المشرفة التً كانت آمنة مطمبنة ال ٌهاج فٌها أحد،  السعدي:"لال  

وتحترمها الجاهلٌة الجهبلء حتى إن أحدهم ٌجد لاتل أبٌه وأخٌه، فبل ٌهٌجه مع شدة الحمٌة فٌهم، 
كانت بلدة ، والنعرة العربٌة فحصل لها من األمن التام ما لم ٌحصل لسواها وكذلن الرزق الواسع

فٌها زرع وال شجر، ولكن ٌسر هللا لها الرزق ٌؤتٌها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم  لٌس
 .(ٙ)"ٌعرفون أمانته وصدله، ٌدعوهم إلى أكمل األمور، وٌنهاهم عن األمور السٌبة

ِ{ ]النحل : لوله تعالى:  فجحد أهلُها نِعََم هللا علٌهم،  ، أي:"[ٕٔٔ}فََكفََرْت بِؤَْنعُِم َّللاَّ
 .(2)"به، ولم ٌشكروا له وأشركوا
 .(1)"فكفروا وتولوا لال الزمخشري:" 
 .(5)"فكذبوه وكفروا بنعمة هللا علٌهم لال السعدي:" 
ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِؾ{ ]النحل : لوله تعالى:  فعالبهم هللا  ، أي:"[ٕٔٔ}فَؤَذَالََها َّللاَّ

 .(ٓٔ)"بالجوع، والخوؾ من سراٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجٌوشه، التً كانت تخٌفهم

 .(ٔٔ)"فؤنزل هللا بهم نممته لال الزمخشري:" 
وهو الجوع الذي ولع بمكة. ولٌل: الشدابد  ،أي أذاق أهلها {"ِلَباَس اْلُجوعِ لال المرطبً:} 

وأذالها الخوؾ. وهو بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص سراٌاه التً كانت تطٌؾ بهم. وأصل  ..والجوع منها
ألنه ٌظهر علٌهم من  ،«لباسا»سماه و ...بالفم ثم ٌستعار فٌوضع موضع االبتبلء« الذوق»

 .(ٕٔ)" الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس
ٌمول تعالى ذكره: فؤذاق هللا أهل هذه المرٌة لباس الجوع، وذلن جوع  لال الطبري:" 

خالط أذاه أجسامهم، فجعل هللا تعالى ذكره ذلن لمخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لها. وذلن أنهم 
عفر: سلط علٌهم الجوع سنٌن متوالٌة بدعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتى أكلوا العلهز والِجٌَؾ. لال أبو ج

والعلهز: الوبر ٌعجن بالدم والمُراد ٌؤكلونه؛ وأما الخوؾ فإن ذلن كان خوفهم من سراٌا رسول 
 .(ٖٔ)"هللا ملسو هيلع هللا ىلص التً كانت تطٌؾ بهم

                                                             
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٓمٌسر:التفسٌر ال (ٕ)
 .5ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٗ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 . ]بتصرؾ[5٘ٔ-5ٗٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً:(ٕٔ)
 .ٖٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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، أو على تمدٌر حذؾ المضاؾ وإلامة «اللباس»عطفا على « والخوؾ»ولرئ:  
 .(ٔ)«الخوؾ والجوعلباس »، ولرئ: المضاؾ إلٌه ممامه. أصله: ولباس الخوؾ

وذلن بسبب كفرهم وصنٌعهم  ، أي:"[ٕٔٔ}بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الباطل
ٌمول: بما كانوا ٌصنعون من الكفر بؤنعم هللا، وٌجحدون آٌاته، وٌكذّبون  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"رسوله
 .(ٗ)"من الكفر والمعاصً :أي لال المرطبً:" 
 .(٘)"وذلن بسبب صنٌعهم وكفرهم وعدم شكرهم السعدي:"لال  
 وفً هذه المرٌة التً ضربها هللا تعالى مثبلً ألوال : 

، كان أمنها أن أهلها آمنون ال ٌتفاوزون كالبوادي، }فؤذالها هللاُ لباَس الجوع «مكة»أحدها : أنها 
اللون وسوء الحال ما هو والخْوؾ{، وسماه لباساً، ألنه لد ٌظهر علٌهم من الهزال وشحوبة 

كاللباس ، ولٌل إن المحط بلػ بهم إلى أن أكلوا المد والعلهز وهو الوبر ٌخلط بالدم ، والِمد أدٌم 
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، وعطٌة(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)ٌإكل ، لاله ابن عباس

بؤنعم هللا بمتل عثمان بن عفان وما  ، ثم كفرت-ملسو هيلع هللا ىلص-آمنت برسول هللا  ،«المدٌنة»الثانً : أنها 
رضً هللا عنهما،  (ٕٔ)، وحفصة(ٔٔ)بها من الفتن ، وهذا لول عابشة -ملسو هيلع هللا ىلص-حدث بعد رسول هللا 
 .(ٖٔ)وبه لال ابن شهاب

الثالث : أنه مثل مضروب بؤي لرٌة كانت على هذه الصفة من سابر المرى. حكاه 
 .(ٗٔ)الماوردي

 
 المرآن

 [ٖٔٔ({ ]النحل : َٖٔٔجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْنُهْم فََكذ بُوهُ فَؤََخذَهُُم اْلعَذَاُب َوهُْم َظاِلُموَن )}َولَمَْد 
 التفسٌر:

رسوال منهم، هو النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌعرفون نسبه وصدله وأمانته، « مكة»ولمد أرسل هللا إلى أهل 
العذاب من الشدابد والجوع والخوؾ، ولَتْل  فلم ٌمبلوا ما جاءهم به، ولم ٌصدلوه، فؤخذهم

 وهم ظالمون ألنفسهم بالشرن باهلل، والصّدِ عن سبٌله.« بدر»عظمابهم فً 
ولمد أرسل هللا إلى  ، أي:"[ٖٔٔ}َولَمَْد َجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْنُهْم فََكذَّبُوهُ{ ]النحل : لوله تعالى: 
، ٌعرفون نسبه وصدله وأمانته، فلم ٌمبلوا ما جاءهم رسوال منهم، هو النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص« مكة»أهل 

 .(٘ٔ)"به، ولم ٌصدلوه

                                                             
 .ٓٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕ٘ٓ/2(:ص2ٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٕٔ/ ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘ٓ/2(:ص2ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: ولمد جاء أهل هذه المرٌة التً وصؾ هللا صفتها فً  لال الطبري:" 
، هذه اآلٌة التً لبل هذه اآلٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أنفسهم ٌعرفونه، وٌعرفون نسبه وصدق لهجته

 .(ٔ)"ولم ٌمبلوا ما جاءهم به من عند هللا {فََكذَّبُوهُ }ٌدعوهم إلى الحّك، وإلى طرٌك مستمٌم 
}ولمد جاءهم رسول منهم{ أي: دمحم، ولوله: }منهم{ أي: نسبهم، وهو دمحم  لال السمعانً:" 

بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناؾ بن لصً بن كبلب بن مرة بن كعب بن لإي 
بن ؼالب بن فهر بن مالن بن النضر بن كنانة بن خزٌمة بن مدركة بن إلٌاس بن مضر بن نزار 

 .(ٕ)"أي: كفروا به ،}فكذبوه{ ولوله: بن معد بن عدنان.
 .(ٖ)"إي وهللا، ٌعرفون نسبه وأمره {،َولَمَْد َجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْنُهمْ :}عن لتادة  
فؤصابتهم الشدابد  ، أي:"[ٖٔٔ}فَؤََخذَهُُم اْلعَذَاُب َوهُْم َظاِلُموَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"والنكبات وهم ظالمون بارتكاب المعاصً واآلثام
وذلن لباس الجوع والخوؾ مكان األمن والطمؤنٌنة والرزق الواسع الذي  لال الطبري:" 

وهم مشركون، وذلن أنه لتل عظماإهم ٌوم بدر بالسٌؾ ، كان لبل ذلن ٌرزلونه، ولتل بالسٌؾ
 .(٘)"على الشرن
 .(ٙ)"أي: كافرون ،وهم ظالمون{} لال السمعانً:" 
 .(2)"فؤخذهم هللا بالجوع والخوؾ والمتل :لتادة  لال 

 [:ٖٔٔ-ٕٔٔفوابد اآلٌتٌن:]
 استحسان ضرب األمثال من أهل العلم. -ٔ
 كفر النعم بسبب زوالها واالنتمام من أهلها. -ٕ
تكذٌب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً ما جاء به، ولو باإلعراض عنه وعدم العمل به ٌجر الببلء  -ٖ

 والعذاب.

 
 المرآن
ِ ِإْن كُْنتُْم إٌِ اهُ تَْعبُُدوَن )}فَكُلُوا  ُ َحاَلاًل َطٌِّبًا َواْشكُُروا نِْعَمَت ّللا  ا َرَزلَكُُم ّللا  ({ ]النحل : ِٗٔٔمم 
ٔٔٗ] 
 التفسٌر:
مما رزلكم هللا، وجعله لكم حبلال مستطابًا، واشكروا نعمة هللا علٌكم  -أٌها المإمنون-فكلوا 

هللا، إن كنتم حمًّا منمادٌن ألمره سامعٌن مطٌعٌن له، تعبدونه  باالعتراؾ بها وَصْرفها فً طاعة
 وحده ال شرٌن له.

ُ َحبَلاًل َطٌِّبًا{ ]النحل : لوله تعالى:  ا َرَزلَكُُم َّللاَّ أٌها -فكلوا  ، أي:"[ٗٔٔ}فَكُلُوا ِممَّ
 .(1)"مما رزلكم هللا، وجعله لكم حبلال مستطابًا -المإمنون
ٌمول تعالى ذكره: فكلوا أٌها الناس مما رزلكم هللا من بهابم األنعام التً  لال الطبري:" 

 .(5)"أحلها لكم حبلال طٌبا ُمذَكَّاة ؼٌر محّرمة علٌكم
}فكلوا مما رزلكم هللا{ على ٌدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }حبلال طٌبا{ بدال عما كنتم  لال النسفً:" 

 .(ٔ)"خوذة بالؽارات والؽصوب وخبابث الكسوبتؤكلونه حراما خبٌثا من األموال المؤ

                                                             
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر السمهعانً: (ٕ)
 .ٕٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر السمهعانً: (ٙ)
 .ٕٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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لما وعظهم بما ذكر من حال المرٌة وما أوتٌت به من كفرها وسوء  لال الزمخشري:" 
صدهم عن أفعال الجاهلٌة ومذاهبهم الفاسدة  {فكلوا}فً لوله « الفاء»ـصنٌعها، وصل بذلن ب

 .(ٕ)"التً كانوا علٌها، بؤن أمرهم بؤكل ما رزلهم هللا من الحبلل الطٌب، وشكر إنعامه بذلن
ٌَّاهُ تَْعبُُدوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ِ إِْن كُْنتُْم إِ واشكروا  ، أي:"[ٗٔٔ}َواْشكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ

نعمة هللا علٌكم باالعتراؾ بها وَصْرفها فً طاعة هللا، إن كنتم حمًّا منمادٌن ألمره سامعٌن 
 .(ٖ)"مطٌعٌن له، تعبدونه وحده ال شرٌن له

ٌمول: واشكروا هللا على نعمه التً أنعم بها علٌكم فً تحلٌله ما أحّل لكم  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"تم تعبدون هللا، فتطٌعونه فٌما ٌؤمركم وٌنهاكمإن كن ،من ذلن، وعلى ؼٌر ذلن من نعمه

ٌَّاهُ تَْعبُُدونَ لال الزمخشري:}  تطٌعون. أو إن صح زعمكم أنكم تعبدون  :ٌعنى {"إِْن كُْنتُْم إِ
 .(٘)"هللا بعبادة اآللهة، ألنها شفعاإكم عنده

تطٌعون أو إن صح زعمكم أنكم تعبدون هللا بعبادة اآللهة ألنها  لال النسفً:أي:" 
 .(ٙ)"شفعاإكم عنده
إن كنتم مخلصٌن له العبادة، فبل تشكروا إال إٌاه، وال تنسوا  :أي لال السعدي:" 
 .(2)"المنعم
 الفوابد:
ٌشكره ٌجب ممابلة النعٌم بالشكر فمن ؼٌر العدل أن ٌكفر العبد نعم هللا تعالى علٌه فبل  -ٔ

 علٌها بذكره وحمده وطاعته بفعل محابه وترن مساخطه.
 .من الشرن تحذٌرالإخبلص العبادة هلل وحده و -ٕ
 

 المرآن

ِ ِبِه فََمِن اْضطُر   ٌِْر ّللا  َم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهل  ِلَؽ ٌْتَةَ َوالد  ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ ٌَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد }إِن َما َحر  َؼ
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )فَ   [٘ٔٔ({ ]النحل : ِ٘ٔٔإن  ّللا 

 التفسٌر:
م هللا علٌكم المٌتة من الحٌوان، والدم المسفوح من الذبٌح عند ذبحه، ولحم الخنزٌر، وما  إنما حرَّ
ذبح لؽٌر هللا، لكن َمن ألجؤته ضرورة الخوؾ من الموت إلى أَْكِل شًء ِمن هذه المحرمات وهو 

 تجاوٍز حدَّ الضرورة، فإن هللا ؼفور له، رحٌم به، ال ٌعالبه على ما فعل.ؼٌر ظالم، وال م
َم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌْتَةَ َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ م  ، أي:"[٘ٔٔ}إِنََّما َحرَّ إنما حرَّ

 .(1)"هللا علٌكم المٌتة من الحٌوان، والدم المسفوح من الذبٌح عند ذبحه، ولحم الخنزٌر
 .(5)ٌعنً:أكل المٌتة والدم ولحم الخنزٌر" لال مماتل:"

ٌمول تعالى ذكره مكذّبًا المشركٌن الذٌن كانوا ٌحّرمون ما ذكرنا من  لال الطبري:" 
فالمٌتة  ..(ٓٔ)"علٌكم أٌها الناس إال المٌتة والدم ولحم الخنزٌرالبحابر وؼٌر ذلن: ما حّرم هللا 

والدم مخرجهما فً الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص. وأما لحم الخنزٌر، فإن 
 .(ٔٔ)ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جمٌعه، لم ٌخصص منه شًء"

                                                                                                                                                                               
 .ٔ٘ٔ/ٌٔر النسفً:تفس (ٔ)
 .ٓٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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}إنما حرم علٌكم{ األشٌاء المضرة تنزٌها لكم، وذلن: كـ }المٌتة{  لال السعدي:أي:" 
وٌدخل فً ذلن كل ما كان موته على ؼٌر ذكاة مشروعة، وٌستثنى من ذلن مٌتة الجراد 

}ولحم الخنزٌر{ لمذارته ، }والدم{ المسفوح وأما ما ٌبمى فً العروق واللحم فبل ٌضر، والسمن
 .(ٔ)"ٌع أجزابهوخبثه وذلن شامل للحمه وشحمه وجم

ٌْتَةَ{ ]النحل : وفً  ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ  :(ٕ)وجهان ،[٘ٔٔلوله تعالى:}إِنََّما َحرَّ
 .أحدهما: أنه كل ما له نفس سابلة من دواب البر وطٌره

 والثانً، أنه كل ما فارلته الحٌاة من دواب البر وطٌره بؽٌر ذكاة .
 :(ٖ)[، لوالن٘ٔٔ]النحل :  {َوالدَّمَ } لوله تعالى: وفً تفسٌر

ْسفُوحاً{ ]األنعام:   [.٘ٗٔأحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً، كموله تعالى}أَْو َدماً مَّ
 الثانً: أنه كل دم مسفوح وؼٌر مسفوح، إال ما خصته اسنة من الكبد والطحال.
 لال الماترٌدي:"فعلى المول األول ال ٌحرم السمن، وعلى الثانً ٌحرم .

الطبري:" فإنه الدم المسفوح، دون ما كان منه ؼٌر مسفوح، ألن هللا جل ثناإه لال:  لال
ٌْتًَة أَْو َدًما َمْسفُوًحا  ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ ِإال أَْن ٌَكُوَن َم ًَّ ُمَحرَّ ًَ إَِل أَْو لَْحَم }لُْل ال أَِجُد فًِ َما أُوِح

لد صار فً معنى اللحم، كالكبد والطحال، وما كان [، فؤما ما كان ِ٘ٗٔخنزٌر{ ]سورة األنعام: 
 .(ٗ)فً اللحم ؼٌر"

 [، وجهان:َ٘ٔٔولَْحَم اْلِخْنِزٌِر{ ]النحل : وفً لوله تعالى:}
 .(٘)أحدهما: أن التحرٌم ٌختص بلحم الخنزٌر دون شحمه، وهذا لول داود

 والثانً: أنه ٌعم اللحم وما خالطه من شحم وؼٌره.
 .(ٙ)انً[ هو لول الجمهور، وال فرق بٌن األهلً منه والوحشًلال الماوردي: ]والث

ٌّه"  م علٌكم لحم الخنزٌر، أهلٌُّه وَبّرِ لال الطبري:" ٌعنً: وُحّرِ
(2). 

ِ بِِه{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌِْر َّللاَّ  .(1)"وما ذبح لؽٌر هللا ، أي:"[٘ٔٔ}َوَما أُِهلَّ ِلؽَ
وما ذبح لؤلنصاب، فسمً علٌه ؼٌر هللا، ألن ذلن من ذبابح من ال ٌحّل  لال الطبري:" 
 .(5)"أكل ذبٌحته

ٌعنً: الذي ذبح ألصنام المشركٌن ولؽٌرهم هذا حرام البتة، إن أدركت ذكاته  لال مماتل:"
 .(ٓٔ)"-عز وجل -أو لم تدرن ذكاته فإنه حرام البتة، ألنهم جعلوه لؽٌر هللا

باسم »"المراد: ما ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند ذبحه مثل أن ٌمول: لال ابن عثٌمٌن: 
 .(ٔٔ)، ونحو ذلن"«باسم البلت»، أو «باسم جبرٌل»، أو «المسٌح
لال الزجاج:" أي: ما رفع فٌه الصوت بتسمٌة ؼٌر هللا علٌه وهذا موجود فً اللؽة،   

 .(ٕٔ)ومنه اإلهبلل بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبٌة"
وما ذكر ؼٌر اسم هللا علٌه إذا ذبح أو نحر، وهى من استهبلل  عبٌدة:أي:"لال أبو 

 .(ٖٔ)الكبلم"

                                                             
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓٔ/ٕالنكت والعٌون:(ٙ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .55ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
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 .(ٔ) ، هو رفع الصوت«اإلهبلل»و   
لال األصمعً: "اإلهبلل: أصله رفع الصوت، فكل رافع صوته فهو مهل، لال ابن  
 :(ٕ)أحمر

 ٌهل  بالفرلد ركبانها         كما ٌهل الراكب المعتمر 
اإلهبلل فً اللؽة، ثم لٌل للمحرم: مهل، لرفعه الصوت بالتلبٌة، ٌمال: أهل فبلن هذا معنى 

بحجة أو عمرة، أي: أحرم بها؛ وذلن ألنه ٌرفع الصوت بالتلبٌة عند اإلحرام، والذابح مهل، 
 .(ٖ)وذلن ألنه كان ٌسمً األوثان عند الذبح، وٌرفع صوته بذكرها"

 .(ٔ)ومنه الحدٌث: "إذا استهل المولود ورث"
بوه آللهتهم، سموا اسم آلهتهم   لال الطبري: لٌل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما لرَّ

التً لربوا ذلن لها، وَجهروا بذلن أْصواتَهم، فجرى ذلن من أمرهم على ذلن، حتى لٌل لكل 
(، فرفعهم أصواتهم بذلن هو  ، جهر بالتسمٌة أو لم ٌجهر: )ُمِهلٌّ ى أو لم ٌُسّمِ )اإلهبلل( ذابح، سمَّ

الذي ذكره هللا تعالى فمال:}وما أِهلَّ به لؽٌر هللا{، ومن ذلن لٌل للملبًِّ فً َحجة أو عمرة 
، لرفعه صوته بالتلبٌة، واستهبلل المطر، وهو صوت ُولوعه على األرض، كما لال «ُمِهلّ »

 : (ٗ)الشاعر
ٌَْد الُمْملَعِ َظلََم البَِطاَح لَهُ اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة           فََصَفا النِّ  َطاُؾ لَهُ بُعَ

(٘)  
 .(ٙ)"كالذي ٌذبح لؤلصنام والمبور ونحوها ألنه ممصود به الشرن لال السعدي:" 

ِ بِِه{ ]النحل :  وفً تفسٌر لوله تعالى: ٌِْر َّللاَّ  ، وجهان:[٘ٔٔ}َوَما أُِهلَّ ِلؽَ
، (5)، ومجاهد(1)، ولتادة(2)ٌعنً: ما ذبح لؽٌر هللا. وهذا لول ابن عباسأحدهما: أنه 
 .(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)والضحان
، وعمبة بن (ٔ)، وابن زٌد(ٕٔ): ما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا. وهذا لول الربٌع بن أنسمعناه والثانً:

 .(ٖ) ، ولٌس بن رافع األشجعً(ٕ)بن مسلم التُّجٌبً
                                                             

 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٔ)
، "تفسٌر 2ٖٔ/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓ٘ٔ/ ٔ، "مجاز المرآن" ٙٙ(البٌت فً "دٌوانه" ص ٕ)

 .ٕٖٓٔ/ ٘، 2ٔٗٔ، و 5٘٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٖٙٗٔ/ ٔ، الثعلبً ٖٓٔ/ ٕالسمعانً" 
واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تمٌم بن ربٌعة الباهلً، أبو الخطاب، أدرن اإلسبلم فؤسلم، وؼزا مؽازي 
الروم، وأصٌبت إحدى عٌنٌه هنان، ونزل الشام، وتوفً على عهد عثمان، وهو صحٌح الكبلم، كثٌر الؽرابب. 

 .ٖٕٕ، و"الشعر والشعراء" ص 1ٓ٘، و 2ٔ٘/ ٕول الشعراء" ٌنظر: "طبمات فح
، والمفردات" ص ٗٗ/ٕ، والثعلبً:5ٖٔ/ ٖ، وانظر: فً اإلهبلل: تفسٌر الطبري" 55ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)

 .15ٙٗ/ 1، واللسان" ٕٕ٘ص 
، 5ٕٕٓ: فً المولود ٌستهل ثم ٌموت، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الفرابض، باب ٔٗٗٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)

: إذا استهل لمولود ورث، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الفرابض، باب ٕٕٗٙوأخرجه بطرٌك آخر ابن ماجة ص
 2ٗٔ/ٙء (؛ فالحدٌث صحٌح بشواهده ]راجع اإلروا5ٗٔ/ٙ؛ ولال األلبانً فً اإلرواء: سنده صحٌح )2ٕ٘ٔ
 [.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ، أحادٌث رلم ٖٕ٘ – ٖٖٕ/ٔوالسلسلة الصحٌحة لؤللبانً  2ٕٓٔ، حدٌث رلم ٓ٘ٔ –
. والبطاح  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗ( البٌت الحادرة الذبٌانً ، انظر: دٌوانه: لصٌدة : ٗ)

د صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشت
السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء الملٌل 
ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة المفضلٌات : " ظلم 

 له " : أي من أجله . البطاح له " ولوله : "
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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َ َؼفُوٌر لوله تعالى:  ٌَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَإِنَّ َّللاَّ  ، أي:"[َ٘ٔٔرِحٌٌم{ ]النحل : }فََمِن اْضطُرَّ َؼ
لكن َمن ألجؤته ضرورة الخوؾ من الموت إلى أَْكِل شًء ِمن هذه المحرمات وهو ؼٌر ظالم، 

 .(ٗ)"وال متجاوٍز حدَّ الضرورة، فإن هللا ؼفور له، رحٌم به، ال ٌعالبه على ما فعل
ٌَْر َباغٍ َوال }فمن اضطّر إلى ذلن أو إلى شًء منه لمجاعة حلَّت فؤكله  لال الطبري:"  َؼ

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  ٌمول: ذو ستر علٌه أن ٌإاخذه بؤكله ذلن فً حال الضرورة، رحٌم  {،َعاٍد فَإِنَّ َّللاَّ
 .(٘)"به أن ٌعالبه علٌه

بؤن حملته الضرورة وخاؾ إن -فمن اضطر{ إلى شًء من المحرمات } لال السعدي:" 
فبل جناح علٌه إذا لم ٌكن باؼٌا أو عادٌا، أي: إذا لم ٌرد أكل المحرم وهو ؼٌر  -لم ٌؤكل أن ٌهلن

مضطر، وال متعد الحبلل إلى الحرام، أو متجاوز لما زاد على لدر الضرورة، فهذا الذي حرمه 
 .(ٙ)"هللا من المباحات

وإن اإلسبلم دٌن ٌطهره هللا من كّل سوء، وجعل لن فٌه ٌا ابن آدم سعة إذا  لال لتادة:" 
ٌَْر بَاغٍ َوال َعادٍ }اضطرت إلى شًء من ذلن. لوله  رَّ َؼ

ؼٌر باغ فً أكله وال عاد  {،فََمِن اْضطُ
 .(2)"أن ٌتعّدى حبلال إلى حرام، وهو ٌجد عنه مندوحة

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: تحرٌم المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل به لؽٌر هلل.  -ٔ
 ومنها: أن التحرٌم والتحلٌل إلى هللا؛ لموله تعالى: } إنما حرم علٌكم {. -ٕ
هذه للعموم « أل»ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم جمٌع المٌتات؛ لموله تعالى: } والمٌتة {؛ و  -ٖ

؛ لؤلحادٌث -ٌعنً مٌتة البحر، والجراد  -جراد إال أنه ٌستثنى من ذلن السمن، وال
إنما حرم »الواردة فً ذلن؛ والمحرم هنا هو األكل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المٌتة: 

؛ وٌإٌده أن هللا سبحانه وتعالى لال هنا: }كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة: (ٗ)«أكلها

مٌتة {؛ ألن السٌاق فً األكل؛ وٌدخل فً [، ثم لال تعالى: } إنما حرم علٌكم ال2٘
 تحرٌم أكل المٌتة جمٌع أجزابها.

 ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم الدم المسفوح؛ لموله تعالى: } والدم {. -ٗ
ومنها: تحرٌم لحم الخنزٌر؛ لموله تعالى: } ولحم الخنزٌر {؛ وهو شامل لشحمه، وجمٌع  -٘

به؛ ال ٌختص به جزء دون جزء؛ أجزابه؛ ألن اللحم المضاؾ للحٌوان ٌشمل جمٌع أجزا
، فٌخرج «اللحم، واألمعاء»، أو «اللحم، والكبد»اللهم إال إذا لُرن بؽٌره، مثل أن ٌمال: 

 منه ما خصص.
ِ بِِه{ ]النحل :  :ومنها -ٙ ٌِْر َّللاَّ تحرٌم ما ذكر اسم ؼٌر هللا علٌه؛ لموله تعالى: } َوَما أُِهلَّ ِلؽَ

 [، وهو أنواع:٘ٔٔ
ٌهل بها لؽٌر هللا فمط، مثل أن ٌمول: باسم جبرٌل، أو دمحم، أو ؼٌرهما؛  النوع األول: أن -

 .-ولو ذبحها هلل  -فالذبٌحة حرام بنص المرآن 
؛ فالذبٌحة «باسم هللا واسم دمحم»النوع الثانً: أن ٌهل بها هلل، ولؽٌره، مثل أن ٌمول:  -

 حرام أٌضاً؛ ألنه اجتمع مبٌح، وحاظر؛ فؽلب جانب الحظر.

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)

؛ ومسلم 2ٕ٘٘: لحوم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب الذبابح والصٌد، باب 2٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .5ٖٙٔ[ ٖٕ] 2ٓٓ٘: تحرٌم أكل لحم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب الصٌد والذبابح...، باب ٕٗٓٔص



ٕ2 
 

لثالث: أن ٌهل بها باسم هللا، وٌنوي به التمرب، والتعظٌم لؽٌره؛ فالذبٌحة حرام النوع ا -
 أٌضاً؛ ألنه شرن. 

 وهل ٌكون ذبح الذبٌحة للضٌؾ إهبلالً بها لؽٌر هللا؟  
الجواب: إن لصد بها إكرام الضٌؾ فبل ٌدخل ببل شن، كما لو ذبح الذبٌحة ألوالده 

وتعظٌمه تعظٌم عبادة فإنه شرن، كالمذبوح على  لٌؤكلوها، وإن لصد بذلن التمرب إلٌه،
إذا لدم ربٌسهم أو  -والعٌاذ باهلل  -النصب تماماً، فبل ٌحل أكلها؛ ولد كان بعض الناس 

؛ وهذا ٌكون -ال لٌؤكلها، ثم تترن للناس  -كبٌرهم ٌذبحون بٌن ٌدٌه المرابٌن تعظٌماً له 
 .-هللا علٌه ولو ذكر اسم  -لد ذبح على النصب؛ فبل ٌحل أكله 

أي لم ٌذكر علٌها اسم هللا، وال ؼٌره؛ فالذبٌحة حرام  -النوع الرابع: أن ال ٌهل ألحد  -
[، ولمول النبً ٕٔٔأٌضاً؛ لموله تعالى: }وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه{ ]األنعام: 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص: "ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوا"
بسم هللا وهللا »، مثل أن ٌمول: -ولو ذكر اسم هللا علٌه  -تحرٌم ما ذبح لؽٌر هللا ومنها:  -2

 ؛ ألنه أهل به لؽٌر هللا.«أكبر؛ اللهم هذا للصنم الفبلنً
؛ هذه البهٌمة -وإن كانت نجاسته معنوٌة  -ومنها: أن الشرن لد ٌإثر الخبَث فً األعٌان  -1

؛ والتً ذكر اسم هللا علٌها طٌبة حبلل؛ تؤمل التً أَهل لؽٌر هللا بها نجسة خبٌثة محرمة
خطر الشرن، وأنه ٌتعدى من المعانً إلى المحسوسات؛ وهو جدٌر بؤن ٌكون كذلن؛ 
لهذا لال هللا عز وجل:}إنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ 

، وفساد عمٌدته [ مع أن بدن المشرن لٌس بنجس؛ لكن لموة خبثه المعنوي1ٕ]التوبة: 
 وطوٌته صار مإثراً حتى فً األمور المحسوسة.

 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلخبلص هلل. -5

ٌَْر َباغٍ َواَل َعاٍد فَإِنَّ ومنها: أن الضرورة تبٌح المحظور؛ لموله تعالى:  -ٓٔ }فََمِن اْضُطرَّ َؼ
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل :   بشرطٌن: ؛ ولكن هذه الضرورة تبٌح المحرم[َّ٘ٔٔللاَّ

 الشرط األول: صدق الضرورة بحٌث ال ٌندفع الضرر إال بتناول المحرم. -
 الشرط الثانً: زوال الضرورة به حٌث ٌندفع الضرر. -

فإن كان ٌمكن دفع الضرورة بؽٌره لم ٌكن حبلالً، كما لو كان عنده مٌتة  
كان عطشان، ومذكاة، فإن المٌتة ال تحل حٌنبذ؛ ألن الضرورة تزول بؤكل المذكاة؛ ولو 

وعنده كؤس من خمر لم ٌحل له شربها؛ ألن ضرورته ال تزول بذلن؛ إذا ال ٌزٌده 
شرب الخمر إال عطشاً؛ ولهذا لو ؼص بلممة، ولٌس عنده ما ٌدفعها به إال كؤس خمر 

 كان شربها لدفع اللممة حبلالً.
َم للعبد لدفع  ومن فوابد اآلٌة: إثبات رحمة هللا عز وجل؛ ألن من رحمة هللا أن أباح-ٔٔ المَحرَّ

 ضرورته.
ومنها: أن األعٌان الخبٌثة تنملب طٌبة حٌن ٌحكم الشرع بإباحتها على أحد االحتمالٌن؛  -ٔٔ

 حل المٌتة للمضطر ٌحتمل حالٌن: فإن
األولى: أن نمول: إن هللا على كل شًء لدٌر؛ فالذي جعلها خبٌثة بالموت بعد أن كانت  -

ٌجعلها عند الضرورة إلٌها طٌبة، مثل ما كانت الحمٌر طٌبة حال الحٌاة لادر على أن 
طٌبة تإكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحرٌمها خبٌثة ال تإكل؛ فاهلل سبحانه وتعالى هو 
خالك األشٌاء، وخالك صفاتها، ومؽٌرها كٌؾ ٌشاء؛ فهو لادر على أن ٌجعلها إذا 

 اضطر عبده إلٌها طٌبة.

                                                             
ً المسم، حدٌث رلم : من عدل عشرة من الؽنم بجزور فٙٔ، كتاب الشركة، باب 52ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر ٗ، كتاب األضاحً، باب 5ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕٓ٘
 .5ٙ1ٔ[ ٕٓ] 5ٕٓ٘وسابل العظام، حدٌث رلم 
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كونها خبٌثة؛ لكنه عند الضرورة إلٌها ٌباح هذا الخبٌث الحال الثانٌة: أنها ما زالت على  -
للضرورة؛ وتكون الضرورة والٌة من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها 

 المتولع تكون الضرورة والٌة منه.
والحاالن بٌنهما فرق؛ ألنه على الحال األولى انملبت من الرجس إلى الطهارة؛  

؛ -وهو الضرورة  -ٌتها لكن هنان ما ٌمً مضرتها وعلى الحال الثانٌة هً على رجس
وهذه الحال ألرب؛ ألنه لو كان عند الضرورة ٌزول خبثها لكانت طٌبة تحل للمضطر، 
وؼٌره؛ وٌإٌده الحس: فإن النفس كلما كانت أشد طلباً للشًء كان هضمه سرٌعاً، بحٌث 

ٌتؤخر هضم األول،  ال ٌتضرر به الجسم؛ وانظر إلى نفسن إذا أكلت طعاماً على طعام
 ؛ لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جابع فإنه ٌنهضم-مع ما ٌحصل فٌه من الضرر  -والثانً 

بسرعة؛ وٌشهد لهذا ما ٌروى عن صهٌب الرومً أنه كان فً عٌنٌه رمد؛ فجًء إلى 
ٌؤكل منه، فمال له  النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتمر وهو حاضر؛ فؤكل منه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤراد صهٌب أن

فمال:  -ـ ألن المعروؾ أن التمر ٌزٌد فً وجع العٌن « تؤكل تمراً وبن رمد»النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
،أي: إذا كانت الٌمنى هً المرٌضة بالرمد أمضؽه (ٔ)«إنً أمَضػ من ناحٌة أخرى»

: -رحمه هللا  -ابن المٌم  على الجانب األٌسر؛ فضحن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومكنه من أكله؛ لال
؛ ألن لوة طلب نفسه له -مع أن العادة أن هذا ضرر  -إن الحكمة فً أن الرسول مكنه »

 .(ٔ)«مع الجسم، وٌذهب ضرره ٌزول بها الضرر: ٌنهضم سرٌعاً، وٌتفاعل
}فََمِن اْضُطرَّ ومن فوابد اآلٌة: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لموله تعالى:  -ٕٔ

 ؛ فعُلم منها أن من كان ؼٌر مضطر فعلٌه إثم.[َ٘ٔٔر بَاغٍ َواَل َعاٍد{ ]النحل : ؼٌَْ 
؛ وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖٔ

 .صفة، وفعل

 .(ٕ)" الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوبهو: "  :«الؽفور»فـ -
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٖ)فً الكثرة
  .(ٗ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٗٔ

المتعدٌة تتضمن االسم، ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء 
؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة -الذي هو الحكم المترتب علٌه  -والصفة، واألثر 
؛ ألنه لكونه: ؼفوراً رحٌماً، ؼفر لمن تناول هذه المٌتة -وهو الحكم  -ثبوت األثر 

لضرورته، ورحمه بحلها؛ فٌكون فً هذا دلٌل واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل 
 -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»؛ و«الصفة»الذي هو المسمى؛ و« الذات»ى عل

 .-رحمهم هللا 
 

 المرآن
ِ اْلَكِذَب إِن    ال ِذٌَن }َواَل تَمُولُوا ِلَما تَِصُؾ أَْلِسنَتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحاَلٌل َوَهذَا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى ّللا 

 ِ  [ٙٔٔ({ ]النحل : ٙٔٔاْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحوَن ) ٌَْفتَُروَن َعلَى ّللا 
 التفسٌر:

                                                             
، ولال األلبانً فً صحٌح ابن ٖٖٗٗ: الحمٌة، حدٌث رلم ٖ، كتاب الطب، باب 1ٕٗٙأخرجه ابن ماجة ص (ٔ)
 : "حسن".22ٕٙرلم  ، حدٌثٖٖ٘/ٕماجة 

 .1ٕ٘/ٕنمبل عن تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔ)
 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٕ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)



ٕ5 
 

مه هللا، وهذا حرام ِلما  -أٌها المشركون-وال تمولوا  للكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حبلل ِلما حرَّ
أَحلَّه هللا؛ لتختلموا على هللا الكذب بنسبة التحلٌل والتحرٌم إلٌه، إن الذٌن ٌختلمون على هللا الكذب 

 زون بخٌر فً الدنٌا وال فً اآلخرة.ال ٌفو
، [ٙٔٔ}َواَل تَمُولُوا ِلَما تَِصُؾ أَْلِسَنتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحبَلٌل َوَهذَا َحَراٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 
مه هللا، وهذا  -أٌها المشركون-وال تمولوا  أي:" للكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حبلل ِلما حرَّ

 .(ٔ)"حرام ِلما أَحلَّه هللا
أى: ال تحرموا وال تحللوا ألجل لول تنطك به ألسنتكم وٌجول فً  لال الزمخشري:" 

أفواهكم، ال ألجل حجة وبٌنة، ولكن لول ساذج ودعوى فارؼة. فإن للت: ما معنى وصؾ 
ألسنتهم الكذب؟ للت: هو من فصٌح الكبلم وبلٌؽه، جعل لولهم كؤنه عٌن الكذب ومحضه، فإذا 

وصورته بصورته، كمولهم: ووجهها ٌصؾ الجمال. نطمت به ألسنتهم فمد حلت الكذب بحلٌته 
 .(ٕ)"وعٌنها تصؾ السحر

 أي: ال تحرموا وتحللوا من تلماء أنفسكم، كذبا وافتراء على هللا وتموال لال السعدي:" 
 .(ٖ)"علٌه

المصدرٌة، كؤنه لٌل: لوصفها الكذب، بمعنى  {مالـ}بالجر صفة « الكذب»ولرئ  
جمع كذوب بالرفع، صفة « الكذب»ولرئ ، [1َٔكِذٍب{ ]ٌوسؾ : }بَِدٍم  :الكاذب، كموله تعالى

لؤللسنة، وبالنصب على الشتم. أو بمعنى: الكلم الكواذب، أو هو جمع الكذاب من لولن: كذب 
 .(ٗ) كذابا، ذكره ابن جنى

ِ اْلَكِذَب{ ]النحل : لوله تعالى:  ب لتختلموا على هللا الكذ ، أي:"[ٙٔٔ}ِلتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ
 .(٘)"بنسبة التحلٌل والتحرٌم إلٌه

ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحوَن{ ]النحل : لوله تعالى:  إن الذٌن  ، أي:"[ٙٔٔ}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

 .(ٙ)"ٌختلمون على هللا الكذب ال ٌفوزون بخٌر فً الدنٌا وال فً اآلخرة
 .(2)"فً اآلخرةال ٌفلحون{ ال فً الدنٌا وال } لال السعدي:" 
 

 المرآن
 [1ٔٔ({ ]النحل : 1ٔٔ}َمتَاعٌ لَِلٌٌل َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )

 التفسٌر:
 متاعهم فً الدنٌا متاع زابل ضبٌل، ولهم فً اآلخرة عذاب موجع.

 .(1)"متاعهم فً الدنٌا متاع زابل ضبٌل ، أي:"[2ٔٔ}َمتَاعٌ لَِلٌٌل{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(5)"منفعتهم فٌما هم علٌه من أفعال الجاهلٌة منفعة للٌلة :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"ال بد أن ٌظهر هللا خزٌهم وإن تمتعوا فً الدنٌا فإنه }متاع للٌل{ لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"ولهم فً اآلخرة عذاب موجع ، أي:"[2ٔٔ}َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"وعمابها عظٌم لال الزمخشري:أي:" 

                                                             
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٔٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٗٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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 .(ٔ)"ومصٌرهم إلى النار لال السعدي:" 
 :[ٙٔٔ-ٙٔٔفوابد اآلٌتٌن:]

حرمة التحرٌم والتحلٌل بؽٌر دلٌل شرعً لطعً ال ظنً إال ما ؼلب على الظن  -ٔ
 تحرٌمه.

حرمة الكذب على هللا وأن الكاذب على هللا ال ٌفلح فً اآلخرة وفبلحه فً الدنٌا جزيء  -ٕ
 هذا إن أفلح.للٌل ال لٌمة له.. 

 
 المرآن

ٌَْن ِمْن لَْبُل َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَ  ْمنَا َما لََصْصنَا َعلَ ْظِلُموَن }َوَعلَى ال ِذٌَن َهاُدوا َحر 
 [1ٔٔ({ ]النحل : 1ٔٔ)

 التفسٌر:
منا ما أخبرنان به  ظُفُر، وشحوم البمر ِمن لبل، وهو كل ذي  -أٌها الرسول-وعلى الٌهود َحرَّ

والؽنم، إال ما َحَملَتْه ظهورها أو أمعاإها أو كان مختلًطا بعظم، وما ظلمناهم بتحرٌم ذلن علٌهم، 
 ولكن كانوا ظالمٌن ألنفسهم بالكفر والبؽً، فاستحموا التحرٌم عموبة لهم.

ٌَْن مِ لوله تعالى:  ْمَنا َما لََصْصنَا َعلَ  ، أي:"[1ْٔٔن لَْبُل{ ]النحل : }َوَعلَى الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ
منا ما أخبرنان به  ِمن لبل، وهو كل ذي ظُفُر، وشحوم البمر  -أٌها الرسول-وعلى الٌهود َحرَّ

 .(ٕ)"والؽنم، إال ما َحَملَتْه ظهورها أو أمعاإها أو كان مختلًطا بعظم
فاهلل تعالى ما حرم علٌنا إال الخبٌثات تفضبل منه، وصٌانة عن كل  لال السعدي:" 
وأما الذٌن هادوا فحرم هللا علٌهم طٌبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عموبة لهم، كما لصه ، مستمذر

ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبََمِر َواْلؽَنَمِ  ْمَنا  فً سورة األنعام فً لوله: }َوَعلَى الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ َحرَّ

َناهُْم بِ  ٌْ ٌِْهْم شُُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَمَلْت ظُُهوُرهَُما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَن َجَز بَْؽٌِِهْم َوإِنَّا َعلَ
 .(ٖ)"[ٙٗٔلََصاِدلُوَن{ ]األنعام : 

وما  ، أي:"[1ٌَْٔٔظِلُموَن{ ]النحل : }َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم لوله تعالى: 
ظلمناهم بتحرٌم ذلن علٌهم، ولكن كانوا ظالمٌن ألنفسهم بالكفر والبؽً، فاستحموا التحرٌم عموبة 

 .(ٗ)"لهم
 الفوابد:
لد ٌحرم العبد النعم بسبب ظلمه فكم حرمت أمة اإلسبلم من نعم بسبب ظلمها فً  -ٔ

 عصور انحطاطها.
}َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن : ، لال تعالى:ثبوت كمال ضده وهو العدلانتفاء الظلم عن هللا مع  -ٕ

 .َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{
 

 المرآن
 بَْعِدَها }ثُم  إِن  َرب َن ِلل ِذٌَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُم  تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن َوأَْصلَُحوا إِن  َرب َن ِمنْ 

 [1ٔٔ({ ]النحل : 1َٔٔرِحٌٌم ) لَؽَفُورٌ 
 التفسٌر:

فكل عاص هلل -ثم إن ربن للذٌن فعلوا المعاصً فً حال جهلهم لعالبتها وإٌجابها لسخط هللا 
ا كانوا -مخطبًا أو متعمًدا فهو جاهل بهذا االعتبار وإن كان عالًما بالتحرٌم ، ثم رجعوا إلى هللا عمَّ

لَؽفور لهم،  -ِمن بعد توبتهم وإصبلحهم-لهم، إن ربن علٌه من الذنوب، وأصلحوا نفوسهم وأعما
 رحٌم بهم.

                                                             
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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ثم إن ربن ٌا  ، أي:"[5ٔٔ}ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"دمحم للذٌن ارتكبوا تلن المبابح بجهٍل وسفه

 .(ٕ)"الشرن :أي {،عملوا السوءعن ابن عباس: "} 
الممصود من هذه اآلٌة بٌان فضل هللا وكرمه وسعة مؽفرته ورحمته، ألن  لال الخازن:" 
لفظ جامع لكل فعل لبٌح فٌدخل تحته الكفر وسابر المعاصً وكل ما ال ٌنبؽً وكل  :«السوء»

من عمل السوء فإنما ٌفعله بالجهالة، ألن العالل ال ٌرضى بفعل المبٌح فمن صدر عنه فعل لبٌح 
فر أو معصٌة، فإنما ٌصدر عنه بسبب جهله إما لجهله بمدر ما ٌترتب علٌه من العماب أو من ك

 .(ٖ)"لجهله بمدر من ٌعصٌه، فثبت بهذا أن فعل السوء إنما ٌفعل بجهالة
ثم رجعوا إِلى ربهم  ، أي:"[5ٔٔ}ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَن َوأَْصلَُحوا{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وأنابوا وأصلحوا العمل بعد ذلن الزلل
 .(٘)"االستمامة على التوبة«: اإلصبلح»معنى  لال البؽوي:" 
وعد من عمل سوءا بجهالة ثم تاب، وأصلح العمل فً المستمبل أن ٌتوب  لال الخازن:" 

د عمل ذلن السوء من بع :ٌعنً {،ثم تابوا من بعد ذلن} :علٌه وٌرحمه وهو لوله تعالى
االستمامة على « اإلصبلح»أصلحوا العمل فً المستمبل، ولٌل معنى  :ٌعنً {،َوأَْصلَُحوا}

 .(ٙ)"التوبة
ِمن بعد -إن ربن  ، أي:"[5ٔٔ}إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"لَؽفور لهم، رحٌم بهم -توبتهم وإصبلحهم
 .(1)"أي: من بعد الجهالة، }لؽفور رحٌم{ البؽوي:"لال  
لمن تاب  :ٌعنً {،لَؽَفُورٌ }من بعد عمل السوء بالجهالة والتوبة منه  :ٌعنً لال الخازن:" 
الممصود من هذه اآلٌة بٌان فضل هللا ، ]و[بجمٌع المإمنٌن والتاببٌن :ٌعنً {،َرِحٌمٌ }وآمن 

لفظ جامع لكل فعل لبٌح فٌدخل تحته الكفر  :«السوء»وكرمه وسعة مؽفرته ورحمته، ألن 
وسابر المعاصً وكل ما ال ٌنبؽً وكل من عمل السوء فإنما ٌفعله بالجهالة، ألن العالل ال 
ٌرضى بفعل المبٌح فمن صدر عنه فعل لبٌح من كفر أو معصٌة، فإنما ٌصدر عنه بسبب جهله 

من ٌعصٌه، فثبت بهذا أن فعل السوء إما لجهله بمدر ما ٌترتب علٌه من العماب أو لجهله بمدر 
 .(5)"إنما ٌفعل بجهالة

وهذا حض منه لعباده على التوبة، ودعوة لهم إلى اإلنابة،  لال السعدي فً هذه اآلٌة:" 
فؤخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعالبة ما تجنً علٌه، ولو كان متعمدا للذنب، فإنه ال بد أن 
 ٌنمص ما فً للبه من العلم ولت مفارلة الذنب. فإذا تاب وأصلح بؤن ترن الذنب وندم علٌه

حمه وٌتمبل توبته وٌعٌده إلى حالته األولى أو أعلى وأصلح أعماله، فإن هللا ٌؽفر له وٌر
 .(ٓٔ)"منها
 الفوابد:
باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظم أو صؽر على شرط صدق التوبة باإللبلع الفوري  -ٔ

 والندم واالستؽفار الدابم وإصبلح المفاسد.

                                                             
 .ٖٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .52ٔ/ٓٔحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٖلباب التؤوٌل:  (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓ٘/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٗٓٔ/ٖلباب التؤوٌل:  (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٓ٘/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٗٓٔ/ٖلباب التؤوٌل:  (5)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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من  ؛ وما تضمناه«الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٕ
 .صفة، وفعل

 .(ٔ)الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب"هو: "  :«الؽفور»فـ -٘ٔ
 .(ٕ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -ٙٔ
 

 المرآن
ِ َحنٌِفًا َولَْم ٌَُن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) ةً لَانِتًا َّلِل   [ٕٓٔ({ ]النحل : ٕٓٔ}إِن  إِْبَراِهٌَم َكاَن أُم 

 التفسٌر:
ًدا هلل ؼٌر  إن إبراهٌم كان إماًما فً الخٌر، وكان طابعا خاضعًا هلل، ال ٌمٌل عن دٌن اإلسبلم موّحِ

 .مشرن به
ًة{ ]النحل : لوله تعالى:  إن إبراهٌم كان إماًما فً  ، أي:"[ٕٓٔ}إِنَّ ِإْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ
 .(ٖ)"الخٌر
ٌْر، ٌؤتّم به أهل  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: إن إبراهٌم خلٌل هللا كان ُمعَلِّم َخ
 .(ٗ)"الهدى
ةً :"}عن مجاهد    .(٘)"على حدة {،إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ
ةً{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة وجوه:[ٕٓٔ}إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ

وابن ، (1)، واإلمام الشافعً(2)، وإبراهٌم النخعً(ٙ)ابن مسعودأحدها : ٌُعلّم الناس الخٌر، لاله 
 :(ٓٔ)،  لال كعب بن زهٌر(5)لتٌبة
 األَُممْ  فَاْسؤَلِ  َكذَّْبتَنً، فَإِنْ  ِكَراٍم،...  َمْعَشرٍ  كُلِّ  فًِ األْكفَاءُ  َوأَْكَرَمهُ 
 ٌعنً: العلماء. 

 . (ٕٔ)لمٌام األمة به ،«أمة». وسمً (ٔٔ)الثانً : أمة ٌمتدى به، لاله الضحان
 .(ٗٔ)، وأبو عبٌدة(ٖٔ)الثالث : إمام ٌإتم به، لاله الكسابً

 .(٘ٔ)"إماما ٌمتدى به فً الخٌر :ٌعنً ولال مماتل:" 
 .(ٙٔ)"للخٌر وإماما أكثر التفسٌر أنه كان معلما لال الزجاج:" 

                                                             
 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .51ٓ/ًٕ:انظر: تفسٌر اإلمام الشافع (1)
 .5ٕٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (5)
 ولدمه شعره فً الحطٌبة كعب ذكر حٌن الشماخ، أخو مزرد، فٌه لاله ما فٌها ٌرد جٌدة، لصٌدة، ٗٙ: دٌوانه(ٓٔ)

 َفإِنْ : التفسٌر فً األول الجزء فً السالؾ البٌت بعد بنفسه، ثم بؤبٌه ٌفخر فمال وهجاه، مزرد فؽضب نفسه، ولدم
 َرِؼمْ  َمنْ  َرْؼمِ  َعلَى سُْلَمى أِبً اْبنُ  أََنا...  َفإِنَّنًِ َعنًِّ، األَْلَوامَ  تَْسؤَلِ 
ةً  تِْسِعٌنَ  َعاشَ  لَدْ  الَِّذي ابنُ  أنَا  ٌُلَمْ  َولَمْ  َمعَدٍّ  فً ٌَْوًما ٌَْخزَ  فَلَمْ ...  ِحجَّ

 األَُممْ  َفاْسؤَلِ  َكذَّْبتَنً، فَإِنْ  ِكَراٍم،...  َمْعَشرٍ  كُلِّ  فًِ األْكفَاءُ  َوأَْكَرَمهُ 
 . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العُْجمَ  أَتَى
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٕٕٕ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"أي: إماما جامعا لخصال الخٌر هادٌا مهتدٌا لال السعدي:" 
ِ{ ]النحل : لوله تعالى:   .(ٕ)"وكان طابعا خاضعًا هلل ، أي:"[ٕٓٔ}لَانِتًا َّلِلَّ
ِ{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    ، ألوال:[ٕٓٔ}لَانِتًا َّلِلَّ

ً هلل، لاله ابن مسعود ، وبه لال (ٙ)، والشعبً(٘)، ومجاهد(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)أحدها : مطٌعا
 .(ٓٔ)جرٌر الطبري، وابن (5)، وابن لتٌبة(1)، وأبو عبٌدة(2)مماتل
 .(ٔٔ)"مطٌعًا تُتَّبع ُسنَّته وِملَّته ولال لتادة:" 
 .(ٕٔ)هو الذي ٌدوم على العبادة هلل :«المانت»الثانً : إن 
 .(ٖٔ) . لاله السعديمدٌما لطاعة ربه مخلصا له الدٌنالثالث: 
 .(ٗٔ)كثٌر الدعاء هلل عز وجلالرابع: 
ماببًل عن كل دٌن باطل إلى دٌن الحك، دٌن  ، أي:"[ٕٓٔ}َحنٌِفًا{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"اإِلسبلم
 .(ٙٔ)"ممببل على هللا بالمحبة، واإلنابة والعبودٌة معرضا عمن سواه لال السعدي: أي:" 

ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال ، المستمٌم من كل شًء :«الحنٌؾ»لال الطبري: "  
مفازة، لالوا: فكل من أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ: سلٌم، والمهلكة: 

 .(2ٔ)شًء فهو حنٌؾ"
 على ألوال: ،[ٕٓٔ}َحنٌِفًا{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

، (5ٔ)، والحسن(1ٔ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕ٘)، والسدي(ٕٗ)، والضحان(ٖٕ)، وعبدهللا بن لاسم(ٕٕ)، وكثٌر بن زٌاد(ٕٔ)، وعطٌة(ٕٓ)ومجاهد

 .(2ٕ)، والربٌع بن أنس(ٕٙ)الثانً: أنها اتباع الحك، لاله مجاهد

                                                             
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (1)
 .5ٕٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (5)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٕر:صفوة التفاسٌ (٘ٔ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 ]بتصرؾ[ .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 . ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٕٗ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٕ٘)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓسٌر الطبري)( انظر: تفٕٙ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )2ٕ)
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ومماتل بن ، (ٖ)، وخصٌؾ(ٕ)، لاله السدي(ٔ)المخلص دٌنه هلل وحده :«الحنٌؾ»: أنالثالث
 .(ٗ)سلٌمان

أبو  . لالهومن كان فى الجاهلٌة ٌختتن وٌحّج البٌت فهو حنٌؾ: المسلم. «الحنٌؾ»الرابع: أن 
 .(٘)عبٌدة
لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من  :«الحنٌؾ»ـلال المفال: "وبالجملة فو   

 .(ٙ)إبراهٌم علٌه السبلم"
ابن جرٌر ، وبه لال (1)عٌسى بن جارٌةو ،(2): المستمٌم. لاله دمحم بن كعب«الحنٌؾ»: أن الخامس

 .(5)جرٌر الطبري
 .(ٓٔ)ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبة: الذي «الحنٌؾ»: أن السادس
: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله السابع

 .(ٔٔ)أبو العالٌة
: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال هللا. ٌدخل فٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت، الثامن
ت، وما حرم هللا عز وجل، والختان. وكانت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا والعما

ٌحرمون فً شركهم األمهات والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون 
 . (ٕٔ)المناسن. لاله لتادة

ًدا ، أي:"[ٕٓٔ}َولَْم ٌَُن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:  هلل ؼٌر مشرن  موّحِ
 .(ٖٔ)"به
 .(ٗٔ)"ٌهودٌا وال نصرانٌالال مماتل:"   

ٌمول: ولم ٌن ٌُشرن باهلل شٌبا، فٌكون من أولٌاء أهل الشرن به، وهذا  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"إعبلم من هللا تعالى أهل الشرن به من لرٌش أن إبراهٌم منهم بريء وأنهم منه برآء

فانتفت عبادة األوثان والٌهودٌة لمولهم: عزٌر ابن لال ابن عطٌة:" ونفى عنه اإلشران،  
 .(ٙٔ)هللا، والنصرانٌة لمولهم: المسٌح ابن هللا"

لم تبك األرض إال وفٌها أربعة عشر ٌدفع هللا بهم عن أهل "َشْهر بن َحْوَشب:  لال  
 .(2ٔ)"األرض وتخرج بركتها، إال زمن إبراهٌم فإنه كان وحده

 
 المرآن
 [ٕٔٔ({ ]النحل : ِِٕٔٔلَْنعُِمِه اْجتَبَاهُ َوَهَداهُ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )}َشاِكًرا 

                                                             

 .ٙٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٗ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (٘)
 .2ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 1)
 .ٖٙٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص52ٕٔ: تفسٌر ابن أبً حاتم)( انظرٕٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٕ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٗٔ)
 .ٖٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .1ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
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 التفسٌر:
  .وكان شاكًرا لنعم هللا علٌه، اختاره هللا لرسالته، وأرشده إلى الطرٌك المستمٌم، وهو اإلسبلم

 .(ٔ)"وكان شاكًرا لنعم هللا علٌه ، أي:"[ٕٔٔ}َشاِكًرا أِلَْنعُِمِه{ ]النحل : لوله تعالى: 
ٌمول: كان ٌخلص الشكر هلل فٌما أنعم علٌه، وال ٌجعل معه فً شكره فً  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"نعمه علٌه شرٌكا من اآللهة واألنداد وؼٌر ذلن، كما ٌفعل مشركو لرٌش
أي: آتاه هللا فً الدنٌا حسنة، وأنعم علٌه بنعم ظاهرة وباطنة، فمام  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"بشكرها
 .(ٗ)"اختاره هللا لرسالته ، أي:"[ٕٔٔ}اْجتَبَاهُ{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌمول: اصطفاه واختاره لُخلته لال الطبري:" 
 .(ٙ)"اختصه بخلته وجعله من صفوة خلمه، وخٌار عباده الممربٌن لال السعدي:" 
وأرشده إلى الطرٌك  ، أي:"[ٕٔٔ}َوَهَداهُ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"المستمٌم، وهو اإلسبلم
 .(1)"أي: إلى دٌن الحك لال البؽوي: " 
ٌمول: وأرشده إلى الطرٌك المستمٌم، وذلن دٌن اإلسبلم ال الٌهودٌة وال  لال الطبري:" 
 .(5)"النصرانٌة
 .(ٓٔ)"فً علمه وعمله فعلم بالحك وآثره على ؼٌره لال السعدي: أي:" 
 

 المرآن
اِلِحٌَن ) ْنٌَا َحَسنَةً َوإِن هُ فًِ اآْلِخَرِة لَِمَن الص  ٌْنَاهُ فًِ الدُّ  [ٕٕٔ({ ]النحل : ٕٕٔ}َوآتَ

 التفسٌر:

وآتٌناه فً الدنٌا نعمة حسنة من الثناء علٌه فً اآلِخرٌن والمدوة به، والولد الصالح، وإنه عند هللا 
 فً اآلخرة لمن الصالحٌن أصحاب المنازل العالٌة.

ٌَا َحَسنًَة{ ]النحل : لوله تعالى:  ْن ٌْنَاهُ فًِ الدُّ وآتٌناه فً الدنٌا نعمة حسنة  ، أي:"[ٕٕٔ}َوآتَ
 .(ٔٔ)"ن الثناء علٌه فً اآلِخرٌن والمدوة به، والولد الصالحم

ٌمول تعالى ذكره: وآتٌنا إبراهٌم على لنوته هلل، وشكره له على نعمه،  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"وإخبلصه العبادة له فً هذه الدنٌا ذكًرا حسنا، وثناًء جمٌبل بالٌا على األٌام

 .(ٖٔ)"رزلا واسعا، وزوجة حسناء، وذرٌة صالحٌن، وأخبللا مرضٌة لال السعدي: أي:" 
ٌَا َحَسنَةً{ ]النحل : لوله تعالى:وفً   ْن ٌْنَاهُ فًِ الدُّ  ، وجوه:[ٕٕٔ}َوآتَ
 .(ٗٔ)النبوة ، لاله الحسن :«الحسنة»أحدها : أن 

 .(ٔ)الثانً : لسان صدق ، لاله مجاهد

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٔ٘/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٙٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)وٌرضونه، لاله لتادةالثالث : أن جمٌع أهل األدٌان ٌتولونه 
 .(ٖ)الرابع : أنها تنوٌة هللا بذكره فً الدنٌا بطاعته لربه . حكاه ابن عٌسى

 .(ٗ)الخامس : أنه بماء ضٌافته وزٌارة األمم لمبره. أفاده الماوردي
اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم، كما صلٌت »الصلوات فً لول هذه األمة:  :ٌعنًالسادس: 
 .(٘)لاله مماتل بن حٌان .«على إبراهٌم
 .(ٙ). حكاه البؽويأوالدا أبرارا على الكبرالسابع: 
 .(2). حكاه المرطبًبماء ضٌافته وزٌارة لبرهالثامن: 
 .(1)"وكل ذلن أعطاه هللا لال المرطبً، بعد أن سرد األلوال:" 
اِلِحٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:  وإنه عند هللا فً  أي:" ،[ٕٕٔ}َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

 .(5)"اآلخرة لمن الصالحٌن أصحاب المنازل العالٌة
ٌمول: وإنه فً الدار اآلخرة ٌوم المٌامة لممن صلح أمره وشؤنه عند هللا،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"وَحسُنت فٌها منزلته وكرامته
جازه: وآتٌناه مع آبابه الصالحٌن فً الجنة. وفً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر، م لال البؽوي:أي:" 

 .(ٔٔ)"فً الدنٌا واآلخرة حسنة، وإنه لمن الصالحٌن
مع الصالحٌن، ألنه كان فً الدنٌا أٌضا مع  :، أي«مع»بمعنى  {من} لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)"الصالحٌن
اِلِحٌَن{ لال السعدي:}  الذٌن لهم المنازل العالٌة والمرب العظٌم من هللا  "، أي:لَِمَن الصَّ
فضابله أن هللا أوحى لسٌد الخلك وأكملهم أن ٌتبع ملة إبراهٌم، وٌمتدي به هو  ومن أعظم، تعالى
 .(ٖٔ)"وأمته
 

 المرآن
ٌَْن أَِن ات بِْع ِمل ةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) ٌْنَا إِلَ  [ٖٕٔ({ ]النحل : ٖٕٔ}ثُم  أَْوَح

 التفسٌر:
أن اتبع دٌن اإلسبلم كما اتبعه إبراهٌم، وأن استمم علٌه، وال تَِحْد  -أٌها الرسول-ثم أوحٌنا إلٌن 

 عنه، فإن إبراهٌم لم ٌكن من المشركٌن مع هللا ؼٌره.
ٌَْن أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحِنٌفًا{ ]النحل : لوله تعالى:  َنا إِلَ ٌْ ثم أوحٌنا  ، أي:"[ٖٕٔ}ثُمَّ أَْوَح
 .(ٗٔ)"ع دٌن اإلسبلم كما اتبعه إبراهٌم، وأن استمم علٌه، وال تَِحْد عنهأن اتب -أٌها الرسول-إلٌن 

ٌا دمحم وللنا لن: اتبع ملة  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ثم أوحٌنا إلٌن لال الطبري:"
ٌمول: مسلما على الدٌن الذي كان علٌه إبراهٌم، برٌبًا من  {،َحنٌِفًا}إبراهٌم الحنٌفٌة المسلمة 

 .(ٔ)"األوثان واألنداد التً ٌعبدها لومن، كما كان إبراهٌم تبرأ منها

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .ٔ٘/٘حكاه عنه البؽوي فً تفسٌره: (٘)
 .ٔ٘/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .51ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .51ٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔ٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .51ٔ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
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ٌَْن أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا{ ]النحل : لوله تعالى:وفً   ٌْنَا إَِل ، ثبلثة [ٖٕٔ}ثُمَّ أَْوَح
 وجوه:

 . (ٕ)جمٌع ملته إال ما أمر بتركه، حكاه الماوردي عن بعض أصحاب الشافعًأحدها: اتباعه فً 
لال أهل األصول: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص مؤمور بشرٌعة إبراهٌم إال ما نسخ فً  لال البؽوي:" 

 .(ٖ)"شرٌعته، وما لم ٌنسخ صار شرعا له
أفضل  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال الماوردي:" وهذا دلٌل على جواز األفضل للمفضول ألن النبً 

 .(ٗ)األنبٌاء"
 . (٘). لاله ابن عامرأمر باتباعه فً مناسن الحج كما علم إبراهٌم جبرٌل علٌهما السبلم الثانً :

 .(ٙ)جعفر الطبريالثالث: اتباعه فً التبرإ من األوثان والتدٌن باإلسبلم ، لاله أبو 
فإن إبراهٌم لم ٌكن من  ، أي:"[ٖٕٔ}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(2)"المشركٌن مع هللا ؼٌره
 :[ٖٕٔ-ٕٓٔفوابد اآلٌات:]

 : الثناء على إبراهٌم علٌه السبلم من وجوه ثبلثة:من الفوابد -ٔ
 والمتبوع هو اإلمام.أوالً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ 

 ثانٌاً: أنه حنٌؾ؛ والحنٌؾ هو المابل عن كل دٌن سوى اإلسبلم.
 ؛ لموله تعالى: }وما كان من المشركٌن{.-ملسو هيلع هللا ىلص-ثالثاً: أنه لٌس فٌه شرن فً عمله 

 .اْلُمْشِرِكٌَن{}َولَْم ٌَُن ِمَن ومن فوابد: أن الشرن ممتنع فً حك األنبٌاء؛ لموله تعالى:  -ٕ
أفضل الملل؛ وهً التوحٌد، والحنٌفٌة السمحة؛  -علٌه السبلم-ومنها: أن ملة إبراهٌم  -ٖ

 [.ٖٕٔلموله تعالى: }أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا{ ]النحل : 
}َولَْم ٌَُن ِمَن ومنها: أن الٌهودٌة والنصرانٌة نوع من الشرن؛ ألن لوله تعالى:  -ٗ

. فً ممابل دعوتهم إلى الٌهودٌة والنصرانٌة ٌدل على أنهما نوع من الشرن؛ ِكٌَن{اْلُمْشرِ 
كل من كفر باهلل ففٌه نوع من الشرن؛ لكن إن اتخذ إلهاً فهو شرن حمٌمة، ووالعاً؛ وإال 

 فإنه شرن باعتبار اتباع الهوى.
 المرآن

ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه  }إِن َما ُجِعَل الس ْبُت َعلَى ال ِذٌَن اْختَلَفُوا فٌِهِ  َوإِن  َرب َن لٌََْحكُُم بَ
 [ٕٗٔ({ ]النحل : ٌَْٕٗٔختَِلفُوَن )

 التفسٌر:
إنما جعل هللا تعظٌم ٌوم السبت بالتفرغ للعبادة فٌه على الٌهود الذٌن اختلفوا فٌه على نبٌهم، 

لٌَحكم بٌن المختلفٌن  -أٌها الرسول-بتعظٌمه. وإن ربن واختاروه بدل ٌوم الجمعة الذي أُِمروا 
 ٌوم المٌامة فٌما اختلفوا فٌه على نبٌهم، وٌجازي كبل بما ٌستحمه.

إنما جعل  ، أي:"[ٕٗٔ}إِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه{ ]النحل : لوله تعالى: 
ٌه على الٌهود الذٌن اختلفوا فٌه على نبٌهم، واختاروه بدل هللا تعظٌم ٌوم السبت بالتفرغ للعبادة ف
 .(1)"ٌوم الجمعة الذي أُِمروا بتعظٌمه

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 البن األحكام أصول فً اإلحكام: انظرلبلستزادة حول هذه الموضوع، . و5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)

 51ٔ/  ٓٔ: المرطبً تفسٌر بعدها، وما 2ٕٕ/  ٘: حزم
 .ٔ٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .51ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (1)
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ٌمول تعالى ذكره: ما فرض هللا أٌها الناس تعظٌم ٌوم السبت إال على  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"الذٌن اختلفوا فٌه

 .(ٕ)"استحله بعضهم، وحّرمه بعضهم لال لتادة:" 
إن هللا فرض على الٌهود الجمعة فؤبوا ولالوا: ٌا موسى، إنه لم ٌخلك ٌوم  لال السدي:" 

 .(ٖ)"السبت شٌبا فاجعل لنا السبت، فلما جعل علٌهم السبت استحلوا فٌه ما حرم علٌهم
عن أبً مالن وسعٌد بن جبٌر فً لوله: إنما جعل السبت على الذٌن اختلفوا فٌه لال:  

 .(ٗ)"ه السبلم رجبل ٌحمل حطبا ٌوم السبت فضرب عنمهباستحبللهم إٌاه، رأى موسى علٌ
لال:  {،إِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فٌِهِ :"}عن أبً مالن وسعٌد بن ُجبٌر  

 .(٘)"باستحبللهم ٌوم السبت
 وفً اختبلفهم فً السبت ثبلثة ألوال :
 .(ٙ)هللا فرغ من خلك األشٌاء فٌه أحدها : أن بعضهم جعله أعظم األٌام ُحْرَمةً، ألن

 .(2)الثانً : أن بعضهم جعل األحد أعظم ُحرمة منه ألن هللا ابتدأ خلك األشٌاء فٌه
ً لحرمة السبت، لاله مجاهد «الجمعة»الثالث : أنهم عدلوا عما أمروا به من تعظٌم  ، (1)تؽلٌبا

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)ولتادة
ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]النحل : }َوإِنَّ َربََّن لوله تعالى:  ، [ٕٗٔلٌََْحكُُم بَ
لٌَحكم بٌن المختلفٌن ٌوم المٌامة فٌما اختلفوا فٌه على نبٌهم،  -أٌها الرسول-وإن ربن  أي:"

 .(ٔٔ)"وٌجازي كبل بما ٌستحمه
ٌمول تعالى ذكره: إن ربن ٌا دمحم لٌحكم بٌن هإالء المختلفٌن بٌنهم فً  لال الطبري:" 

استحبلل السبت وتحرٌمه عند مصٌرهم إلٌه ٌوم المٌامة، فٌمضً بٌنهم فً ذلن وفً ؼٌره مما 
كانوا فٌه ٌختلفون فً الدنٌا بالحك، وٌفصل بالعدل بمجازاة المصٌب فٌه جزاءه والمخطا فٌه 

 .(ٕٔ)"منهم ما هو أهله
 الفوابد:
 بٌان أن سبت الٌهود هو من نمم هللا علٌهم ال من نعمه وافضاله علٌهم. -ٔ
ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا :ومن الفوابد: إثبات ٌوم المٌامة، لال تعالى -ٕ ٌَْحكُُم بَ }َوإِنَّ َربََّن لَ

 .السماوٌة على إثبات ٌوم المٌامةفمد اجمع المسلمون وجمٌع أهل األدٌان ، فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{
 المرآن

ًَ أَْحَسُن إِن  َرب َن هُ  َو أَْعلَُم }اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِال تًِ ِه
 [ٕ٘ٔ({ ]النحل : ٕ٘ٔبَِمْن َضل  َعْن َسبٌِِلِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن )

 التفسٌر:
أنت وَمِن اتبعن إلى دٌن ربن وطرٌمه المستمٌم، بالطرٌمة الحكٌمة التً  -أٌها الرسول-ادعُ 

أوحاها هللا إلٌن فً الكتاب والسنة، وخاِطب الناس باألسلوب المناسب لهم، وانصح لهم نصًحا 
رفك واللٌن. حسنًا، ٌرؼبهم فً الخٌر، وٌنفرهم من الشر، وجادلهم بؤحسن طرق المجادلة من ال

                                                             
 .ٕٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕٓ/2(:ص1ٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٕٓ/2(:ص12ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٓ/2ٔوتفسٌر الطبري: ،2ٖٕٓ/2(:ص1ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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فما علٌن إال الببلغ، ولد بلَّْؽَت، أما هداٌتهم فعلى هللا وحده، فهو أعلم بمن ضلَّ عن سبٌله، وهو 
 أعلم بالمهتدٌن.
 سبب النزول:

لما انصرؾ المشركون عن لتلى أحد، انصرؾ رسول هللا صلى هللا علٌه  لال مجاهد:"
صطلم أنفه، وجدعت أذناه. فمال: لوال وسلم فرأى منظرا ساءه، ورأى حمزة: لد شك بطنه، وا

أن تحزن النساء أو تكون سنة بعدي، لتركته حتى ٌبعثه هللا تعالى من بطون السباع والطٌر، 
أللتلن مكانه سبعٌن رجبل منهم. ثم دعا ببردة فؽطى بها وجهه فخرجت رجبله، فجعل على 

بالرجل فٌوضع وحمزة مكانه رجلٌه شٌبا من اإلذخر، ثم لدمه وكبر علٌه عشرا، ثم جعل ٌجاء 
حتى صلى علٌه سبعٌن صبلة، وكان المتلى سبعٌن. فلما دفنوا وفرغ منهم، نزلت هذه اآلٌة: 

إلى لوله تعالى: }َواْصبِْر َوَما َصْبُرَن إِالَّ  }اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة{
 .]ضعٌؾ[(ٕ)"فصبر ولم ٌمثل بؤحد ،(ٔ){بِاهلل

ادعُ  ، أي:"[ٕ٘ٔ}اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة{ ]النحل : لوله تعالى: 
أنت وَمِن اتبعن إلى دٌن ربن وطرٌمه المستمٌم، بالطرٌمة الحكٌمة التً أوحاها  -أٌها الرسول-

وخاِطب الناس باألسلوب المناسب لهم، وانصح لهم نصًحا حسنًا، هللا إلٌن فً الكتاب والسنة، 
 .(ٖ)"ٌرؼبهم فً الخٌر، وٌنفرهم من الشر

ٌا دمحم من أرسلن إلٌه ربن بالدعاء  {اْدعُ }ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:" 
 {بِاْلِحْكَمةِ }ٌمول: إلى شرٌعة ربن التً شرعها لخلمه، وهو اإلسبلم  {إَِلى َسِبٌِل َربِّنَ }إلى طاعته 

ٌمول: وبالعبر  {َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ }ٌمول بوحً هللا الذي ٌوحٌه إلٌن وكتابه الذي ٌنزله علٌن 
الجمٌلة التً جعلها هللا حجة علٌهم فً كتابه، وذّكرهم بها فً تنزٌله، كالتً عّدد علٌهم فً هذه 

 .(ٗ)"السورة من حججه، وذّكرهم فٌها ما ذكرهم من آالبه

ولٌل: ، بالحكمة{ بالمرآن، }والموعظة الحسنة{ ٌعنً مواعظ المرآن} لال البؽوي:" 
ولٌل: هو المول اللٌن الرلٌك من ؼٌر ، الموعظة الحسنة هً الدعاء إلى هللا بالترؼٌب والترهٌب

 .(٘)"ؼلظة وال تعنٌؾ
 .(ٙ)"المرآن :«الموعظة»النبوة، و :«الحكمة»التفسٌر:  جاء فً لال الزجاج:" 
ًَ أَْحَسُن{ ]النحل : لوله تعالى:  وجادلهم بؤحسن طرق  ، أي:"[ٕ٘ٔ}َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتً ِه

 .(2)"المجادلة من الرفك واللٌن
ٌمول: وخاصمهم بالخصومة التً هً أحسن من ؼٌرها أن تصفح عما  لال الطبري:" 

 .(1)"نالوا به عرضن من األذى، وال تعصه فً المٌام بالواجب علٌن من تبلٌؽهم رسالة ربن
وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التً هً أحسن، أي: أعرض عن أذاهم،  لال البؽوي:" 

 .(ٔ)"وال تمصر فً تبلٌػ الرسالة والدعاء إلى الحك

                                                             
 .[2ٕٔ]النحل : (ٔ)
 مستمٌم حدٌثه الشامٌٌن عن حدث إذا عٌاش بن إسماعٌل: ضعٌؾ، 5ٕٓأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٕ)
 أصبهان من وهو الملن عبد عن ٌروي الحدٌث هذا وفً شبت، ما خلط والعرالٌٌن الحجازٌٌن عن حدث وإذا
/ ٔ) التمرٌب فً الحافظ لال: عتٌبة بن الحكم: وهً الحدٌث هذا فً ثانٌة علة وهنان ضعٌفة، الرواٌة فتكون
 .دلس ربما أنه إال فمٌه ثبت ثمة( 5ٕٔ

 عباس ابن عن ممسم طرٌك من( 2/ ٔ/ ٖ) سعد وابن( 12ٕ/ ٖ) النبوة دالبل فً البٌهمً أخرجه والحدٌث
/ ٘) السنة شرح فً والبؽوي( 1/ ٔ/ ٖ) سعد وابن( ٙٔٔ/ ٗ) الدارلطنً وأخرجه النزول، سبب عندهما ولٌس
 ..النزول سبب عندهم ولٌس أنس حدٌث من( 5ٖٙ
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٕٕ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
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ًَ أَْحَسُن{ ]النحل : لوله تعالى:وفً    :(ٕ)، وجوه[ٕ٘ٔ}َوَجاِدْلُهْم ِبالَّتًِ ِه
 .(ٖ). لاله مجاهدأعرض عن أذاهم إٌانأحدها : ٌعنً: 

 . (ٗ)الثانً : بؤن تولظ الملوب وال تسفه العمول
 .(٘)الثالث : بؤن ترشد الخلؾ وال تذم السلؾ

 الرابع : على لدر ما ٌحتملون .
 .(ٙ)«أمرنا أن نكلم الناس على لدر عمولهم »:الحدٌثوفً 
 .(2)حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس المعنى جادلهم بالمرآن.الخامس: 
 .(1)حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس أٌضا. ببل إله إال هللاالسادس: 
 .(5). لال الزجاججادلهم ؼٌر فظ وال ؼلٌظ الملب فً ذلن. ألن لهم جانبنالسابع: 
، [َٕ٘ٔوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]النحل :  }إِنَّ َربََّن هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبٌِلهِ تعالى:لوله  
 .(ٓٔ)"إن ربن ٌا دمحم هو العالم بحال الضالٌن وحال المهتدٌن أي:"

م بمن جار عن ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: إن ربن ٌا دمحم هو أعل لال الطبري:" 
لصد السبٌل من المختلفٌن فً السبت وؼٌره من خلمه، وحاّد هللا، وهو أعلم بمن كان منهم سالكا 

 .(ٔٔ)"لصد السبٌل وَمَحجة الحّك، وهو ُمجاٍز جمٌعهم جزاءهم عند ورودهم علٌه
وفٌه ، ذهب كثٌر من المفسرٌن إلى أن هذه اآلٌة منسوخة بآٌة السٌؾ لال ابن الجوزي:" 

بعد، ألن المجادلة ال تنافً المتال، ولم ٌمل له، التصر على جدالهم، فٌكون المعنى جادلهم فإن 
 .(ٕٔ)"أبوا فالسٌؾ فبل ٌتوجه نسخ

 ما إلى انتهاء ألنه نسخه ٌجوز ال وهذا: "النسخ لول ذكر بعد طالب أبً بن مكًوذكر  
 .(ٖٔ)"محكمة فاآلٌة عنه، هللا نهى عما والكؾ به، هللا أمر

 الفوابد:

وجوب الدعوة إلى هللا تعالى أي إلى اإلسبلم وهو واجب كفابى، إذا لامت به جماعة  -ٔ
 أجزأ ذلن عنهم.

بٌان أسلوب الدعوة وهو أن ٌكون بالكتاب والسنة وأن ٌكون خالٌا من العنؾ والؽلظة  -ٕ
 والشدة، وأن تكون المجادلة بالتً هً أحسن من ؼٌرها.

 
 المرآن

ابِِرٌَن )}َوإِْن َعالَْبتُْم  ٌٌْر ِللص  ({ ]النحل : ٕٙٔفَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَئِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ
ٕٔٙ] 
 التفسٌر:

المصاص ممن اعتدوا علٌكم، فبل تزٌدوا عما فعلوه بكم، ولبن  -أٌها المإمنون-وإن أردتم 
 العظٌم. صبرتم لهو خٌر لكم فً الدنٌا بالنصر، وفً اآلخرة باألجر

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٕٓ/2(:ص11ٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .( : رواه الدٌلمى بسند ضعٌؾ.ٕٕ٘/ٔ( . لال العجلونى )ٔٔٙٔ، رلم 51ٖ/ٔأخرجه الدٌلمى )(ٙ)
 .5٘ٗ/ٕ، ونواسخ المرآن: ٙٓ٘/ٗانظر: زاد المسٌر:  (2)
 .5٘ٗ/ٕ، ونواسخ المرآن: ٙٓ٘/ٗانظر: زاد المسٌر:  (1)
 .ٖٕٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (5)
 .2ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٖ/2ٔي:تفسٌر الطبر (ٔٔ)
 .51ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٕٔ)
 .  5ٕٔ:اإلٌضاح(ٖٔ)
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 سبب النزول:
أشرؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على حمزة فرآه صرٌعا، فلم ٌر شٌبا كان أوجع " عن أبً هرٌرة، لال:

َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه }لملبه منه، ولال: وهللا أللتلن بن سبعٌن منهم. فنزلت: 
اِبِرٌنَ َولَبِْن َصبَْرتُْم لَُهَو خَ   ]ضعٌؾ[.(ٔ)"فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بل نصبر ٌا رب {،ٌٌْر ِللصَّ

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم لتل حمزة ومثل به: لبن ظفرت بمرٌش " عن ابن عباس، لال:
َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل }ألمثلن بسبعٌن رجبل منهم، فؤنزل هللا عز وجل: 

ابِِرٌنَ  ٌٌْر ِللصَّ  ]منمطع[.(ٕ)"فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بل نصبر ٌا رب {،َصبَْرتُْم لَُهَو َخ
نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهً مكٌة، إال ثبلث آٌات فً "عطاء بن ٌسار: لال  

لَبِْن َظَهْرنا »ثِّل بِه، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: آخرها نزلت فً المدٌنة بعد أُحد، حٌث لُتِل حمزة ومُ 
ٌْهْم لَنَُمثِّلَنَّ بِثبَلِثٌَن َرُجبل ِمْنُهمْ  فلما سمع المسلمون بذلن، لالوا: وهللا لبن ظهرنا علٌهم  ،«َعلَ

فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم  َوإِْن َعالَْبتُمْ :}لنمثلّن بهم ُمثْلة لم ٌمثِّْلها أحد من العرب بؤحد لطُّ فؤنزل هللا 
اِبِرٌنَ  ٌٌْر ِللصَّ  .(ٖ)""... إلى آخر السورة {بِِه َولَبِْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخ

أن المسلمٌن لالوا لما فعل المشركون بمتبلهم ٌوم أُحد: لبن ظهرنا علٌهم لال عامر:"
ٌر َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَ }لنفعلّن ولنفعلّن، فؤنزل هللا تعالى  ٌْ الِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخ

اِبِرٌنَ   .(ٗ)"لالوا: بل نصبر {،ِللصَّ
لما رأى المسلمون ما فعل المشركون بمتبلهم ٌوم أُحد،  ووفً رواٌة أخرى لال عامر:"

من تبمٌر البطون، ولطع المذاكٌر، والُمثلة السٌبة، لالوا: لبن أظفرنا هللا بهم، لنفعلّن ولنفعلّن، 
ِ }فؤنزل هللا فٌهم  اِبِرٌَن َواْصبِْر َوَما َصْبُرَن إِال بِاَّللَّ ٌٌْر ِللصَّ  .(٘){"َوَلبِْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخ
كانوا لد أمروا بالصفح عن المشركٌن فؤسلم رجال ذو منعة، فمالوا: ٌا ولال ابن زٌد:"  

 .(ٙ)"فنزلت هذه اآلٌة ثم نسخ ذلن بالجهاد رسول هللا، لو أذن هللا لنا النتصرنا من هإالء الكبلب.

 .(ٙ)"بالجهاد
وإن عالبتم  ، أي:"[ٕٙٔحل : }َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه{ ]النلوله تعالى: 

 .(2)"أٌها المإمنون من ظلمكم واعتدى علٌكم فعاملوه بالمثل وال تزٌدوا
 .(1)"ال تعتدوا لال مجاهد:" 
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن: وإن عالبتم أٌها المإمنون من ظلمكم واعتدى  لال الطبري:" 

 .(5)"علٌكم، فعالبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العموبة
 ، وجهان:[ٕٙٔ}َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه{ ]النحل : لوله تعالى:وفً  

                                                             
 فً الحافظ لال المري بشٌر بن صالح إسناده فً الحدٌث، 5ٕٔ-5ٕٓاخرجه الواحدي فً اسباب النزول:  (ٔ)

 [ .1ٖ٘/ ٔ تمرٌب] ضعٌؾ: التمرٌب
 .واه صالح: الذهبً ولال علٌه وسكت( 52ٔ/ ٖ) المستدرن فً الحاكم وأخرجه
 وهو المزنً بشٌر بن صالح وفٌه والطبرانً البزار رواه: ولال( 5ٔٔ/ ٙ) الزوابد مجمع فً الهٌثمً وذكره
 .ضعٌؾ
 .الدالبل فً والبٌهمً مردوٌه وابن المنذر وابن سعد البن( ٖ٘ٔ/ ٗ) الدر فً نسبته السٌوطً وزاد
 خمسة إال ممسم من ٌسمع لم الحكم: منمطع: علل ثبلثة إسناده فً. 5ٕٔاخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٕ)

/ ٕ تمرٌب] الحدٌث بسرلة متهم الحمانً[ 2ٖٖ/ ٕ التهذٌب تهذٌب] فٌها لٌس وهذا المطان ٌحٌى وعدها أحادٌث
ٖٕ٘. ] 
 .به فحدث حدٌثه من لٌس ما ابنه علٌه أدخل كبر، لما تؽٌر صدق: الربٌع بن لٌس
 .الدالبل فً والبٌهمً مردوٌه وابن والطبرانً المنذر البن( ٖ٘ٔ/ ٗ) الدر فً وعزاه

 .ٖٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٕٓ/2(:ص5ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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عطاء بن ، و(ٕ)، ولتادة(ٔ)لاله عامر أحدهما : أنها نزلت فً لتلى أُحد حٌن مثلت بهم لرٌش.
 .(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)ٌسار

، (ٙ)، وابن سٌرٌن(٘)ٌمتص من ظالمه ، لاله إبراهٌموالمول الثانً : أنها نزلت فً كل مظلوم ان 
 .(2)، ومجاهد(ٙ)سٌرٌن
 .(1)"إن أخذ منن رجل شٌبا فخذ منه مثله لال ابن سٌرٌن:" 
ابِِرٌَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌٌْر ِللصَّ ولبن عفوتم  ، أي:"[ٕٙٔ}َولَبِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ

 .(5)"وتركتم المصاص فهو خٌر لكم وأفضل
ولبن صبرتم عن عموبته، واحتسبتم عند هللا ما نالكم به من الظلم، ووكلتم  الطبري:"لال  

ابِِرٌنَ }أمره إلٌه، حتى ٌكون هو المتولى عموبته  ٌٌْر ِللصَّ ٌمول: للصبر عن عموبته بذلن  {لَُهَو َخ
بانتمامه من  خٌر ألهل الصبر احتسابا، وابتؽاء ثواب هللا، ألن هللا ٌعّوضه ِمَن الذي أراد أن ٌناله

 .(ٓٔ)"ظالمه على ظلمه إٌاه من لذّة االنتصار
 لوالن: ،هذه اآلٌةحكم للمفسرٌن فً و 

، فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أن ٌماتل من لاتله، وال ٌبدأ بالمتال، ثم «براءة»لبل  أحدهما: أنها نزلت
 .(ٕٔ)والضحان ،(ٔٔ)نسخ ذلن وأمر بالجهاد. لاله ابن عباس

والثانً: أنها محكمة، وأنها نزلت فٌمن ظلم ظبلمة فبل ٌحل له أن ٌنال من ظالمه أكثر مما نال 
 .(٘ٔ)الثوريسفٌان ، و(ٗٔ)وابن سٌرٌن، (ٖٔ)النخعًإبراهٌم الشعبً، وعامر الظلم منه. لاله 

}وإن عالبتم فعالبوا بمثل ما عولبتم{ ٌمول: ال تعتدوا ٌعنً: دمحما "مجاهد، وروي عن  
 .(ٙٔ)"وأصحابه
وعلى هذا المول ٌكون المعنى: ولبن صبرتم على المثلة ال عن  لال ابن الجوزي:" 

 .(2ٔ)"المتال. وهذا أصح من المول األول

 الفوابد:
 جواز المعالبة باألخذ بمدر ما أخذ من المرء، وتركها صبرا واحتسابا أفضل. -ٔ

 -مما عند ؼٌرهم، فإنه الذي شرعه هللا للمسلمٌن فً هذا الباب أكمل وأجل فإن 
أذن لهم فً المصاص من المعتدي، وجعله حما واجبا للمظلوم، وشرع التمكٌن  -تعالى 

 له من أخذ حمه. ولم ٌوجب ذلن علٌه، بل ندبه إلى الفضل والصبر.
ٌر : }َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصبَْرتُْم -تعالى  -فمال  ٌْ لَُهَو َخ

}ِ اِبِرٌَن َواْصبِْر َوَما َصْبُرَن إِالَّ بِاَّللَّ  .ِللصَّ

                                                             
 .ٖٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:: (٘)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٔ/ٕاسٌر:صفوة التف (5)
 .ٕٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . 5ٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:: (ٖٔ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .52ٗ/ٕنواسخ المرآن البن الجوزي: (ٙٔ)
 .52ٗ/ٕنواسخ المرآن: (2ٔ)
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ِ ِإنَّهُ -تعالى  -ولال  ٌِّبَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَؤَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ : }َوَجَزاُء َسٌِّبٍَة َس
ُ  (ٓٗ)اَل ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌنَ  ٌِْهْم ِمْن َسبٌِلٍ َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَؤ إِنََّما  (ٔٗ)ولَبَِن َما َعلَ

ٌِْر اْلَحّكِ أُولَبَِن لَُهْم َعذَاٌب  السَّبٌُِل َعلَى الَِّذٌَن ٌَْظِلُموَن النَّاَس َوٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ
 .[ٖٗ-ٔٗ]الشورى:{(ٖٗ)َولََمْن َصَبَر َوَؼَفَر إِنَّ ذَِلَن لَِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ  (ٕٗ)أَِلٌمٌ 

العدل، وهو المصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، ووعد  -تعالى  -فشرع 
 علٌه األجر.

لو لم تكن ف ،المرآن الكرٌم إلى الصبر فً موطن تحمل أذى الناس دعوةومن الفوابد:  -ٕ
فً الصبر إال أن معٌة هللا مع أهله لكفى فإن هللا مع الصابرٌن ٌإٌدهم وٌموٌهم وٌثبتهم 

دعهم فً الطرٌك وحدهم، وال ٌكلهم إلى أنفسهم وٌتركهم لطالاتهم وٌإنسهم، وال ٌ
 .المحدودة ما داموا متوكلٌن علٌه

 
 المرآن

ا ٌَْمكُُروَن ) ٌٍْك ِمم  ٌِْهْم َواَل تَُن ِفً َض ِ َواَل تَْحَزْن َعلَ ({ ]النحل : 1ٕٔ}َواْصبِْر َوَما َصْبُرَن إاِل  بِاَّلل 
ٕٔ1] 
 التفسٌر:
على ما أصابن ِمن أذى فً هللا حتى ٌؤتٌن الفرج، وما صبرن إال باهلل،  -الرسولأٌها -واصبر 

فهو الذي ٌعٌنن علٌه وٌثبتن، وال تحزن على َمن خالفن ولم ٌستجب لدعوتن، وال تؽتم ِمن 
 مكرهم وكٌدهم؛ فإن ذلن عابد علٌهم بالشر والوبال.

على ما أصابن ِمن  -ٌها الرسولأ-واصبر  ، أي:"[2ٕٔ}َواْصبِْر{ ]النحل : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"أذى فً هللا حتى ٌؤتٌن الفرج

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واصبر ٌا دمحم على ما أصابن من أذى فً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"هللا

ِ{ ]النحل : لوله تعالى:  وما صبرن إال باهلل، فهو الذي  ، أي:"[2ٕٔ}َوَما َصْبُرَن إِالَّ بِاَّللَّ
 .(ٖ)"ٌعٌنن علٌه وٌثبتن

 .(ٗ)"أي: بمعونة هللا لال السمعانً:" 
 .(٘)"وما صبرن إن صبرت إال بمعونة هللا، وتوفٌمه إٌان لذلن لال الطبري:" 
ٌِْهْم{ ]النحل : لوله تعالى:  وال تحزن على َمن خالفن ولم  ، أي:"[2ٕٔ}َواَل تَْحَزْن َعلَ

 .(ٙ)"ٌستجب لدعوتن
 .(2)"أي: ال تحزن على أفعالهم وإبابهم لئلسبلم لال السمعانً:" 
ٌمول: وال تحزن على هإالء المشركٌن الذٌن ٌكذّبونن وٌنكرون ما  لال الطبري:" 

 .(1)"جبتهم به فً آن ولوا عنن وأعرضوا عما أتٌتهم به من النصٌحة
ا ٌَْمُكُروَن{ ]النحل : لوله تعالى:  ٌٍْك ِممَّ وال ٌضْك صدرن  ، أي:"[2ٕٔ}َواَل تَُن فًِ َض

 .(5)"بما ٌمولون من السَّفه والجهل، وال بما ٌدبرون من المكر والكٌد

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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ٌمول: وال ٌضك صدرن بما ٌمولون من الجهل، ونسبتهم ما جبتهم به إلى  لال الطبري:" 
ٌمكرون: مما ٌحتالون بالخدع فً الّصد عن سبٌل هللا، من أراد شعر أو كهانة، مما  أنه سحر أو

 .(ٔ)"اإلٌمان بن، والتصدٌك بما أنزل هللا إلٌن
 .(ٕ)"}مما ٌمكرون{ أي: ٌشركون، ولٌل: مما فعلوا من األفاعٌل لال السمعانً:" 
 .(ٖ)بكسر الضاد ،«َوال تَُن فًِ ِضٌكٍ »:ولرأه بعض لّراء أهل المدٌنة  

 ، بالفتح والكسر، لوالن :«ِضٌكٍ »وفً الفرق
 .(ٗ)بالفتح: ما لل ، وبالكسر: ما كثر، لاله أبو عبٌدة «الضٌك»أحدهما : أن 
ما ٌكون فً الذي بالكسر، « الضٌك»ما ضاق عنه صدرن، وبالفتح: « الضٌك»الثانً : أن 

 .(٘)، لاله الفراء ٌتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذلن
هذه اآلٌة متعلمة بالتً لبلها فحكمها حكمها، ولد زعم بعض  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)"هاهنا منسوخ بآٌة السٌؾ« الصبر»المفسرٌن أن 
 الفوابد:
[. 2ٕٔ}َواْصبِْر َوَما َصْبُرَن إِالَّ ِباهللِ{ ]النحل: لال تعالى: فضٌلة الصبر على األذى،  -ٔ

 .أمٌر ألمته - ملسو هيلع هللا ىلص -هذا أمٌر، واألمر ٌمتضً الوجوب، واألمر للنبً 
ما ٌكون عندى من خٌر فلن أدخره عنكم وإنه من ٌستعفؾ ٌعفه » وفً الحدٌث:

هللا ومن ٌستؽن ٌؽنه هللا ومن ٌتصبر ٌصبره هللا وما أعطى أحد عطاء خٌرا وأوسع من 
 .(2)«الصبر

فصح أن  ،نص تعالى على أن من صبر فصبره لٌس إال باهللفمد  : ال صبر إال باهلل أنه  -ٕ
. أفاده ابن من صبر فإن هللا أتاه الصبر ومن لم ٌصبر فان هللا عزوجل لم ٌإته الصبر

 .(1)حزم

[ أمر سبحانه بالصبر، ومنع 2ٕٔ}واْصِبْر وما َصْبُرَن إالَّ باهلل{ ]النحل: فً لوله تعالى:  -ٖ
 استمبلل أكمل عباده به.

، وٌدخل فً النهً عن الحزن، وعن ضٌك الصدر بسبب مكر الماكرٌن من المشركٌن  -ٗ
ا  ، لال تعالى:}عتاب الدفع وتموٌة العزٌمة باب: ٌٍْك ِممَّ ٌِْهْم َواَل تَُن فًِ َض َواَل تَْحَزْن َعلَ
 {.ٌَْمكُُرونَ 

 
 المرآن

َ َمَع ال ِذٌَن ات مَْوا َوال ِذٌَن هُْم ُمْحِسنُ   [1ٕٔ({ ]النحل : 1ٕٔوَن )}إِن  ّللا 
 التفسٌر:

إن هللا سبحانه وتعالى بتوفٌمه وعونه وتؤٌٌده ونصره مع الذٌن اتموه بامتثال ما أمر واجتناب ما 
 نهى، ومع الذٌن ٌحسنون أداء فرابضه والمٌام بحموله ولزوم طاعته.

                                                             
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٕ/ٖ، وحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:5ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن:  (٘)
 .51ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٙ)
( ، ٙٗٙٔ، رلم 2ٗٗ/ٔ( ، والدارمى )5ٓ1ٔٔ، رلم 5ٖ/ٖ( ، وأحمد )1ٕٔٔ، رلم 552/ٕأخرجه مالن )(2)

( ، ٗٗٙٔ، رلم ٕٔٔ/ٕ( ، وأبو داود )ٖ٘ٓٔ، رلم 2ٕ5/ٕ( ، ومسلم )ٓٓٗٔ، رلم ٖٗ٘/ٕوالبخارى )
 والترمذى

، رلم 5ٖٔ/1( ، وابن حبان )11ٕ٘، رلم 5٘/٘( ولال: حسن صحٌح. والنسابى )ٕٕٗٓ، رلم 2ٖٖ/ٗ)
ٖٗٓٓ). 

 .1ٗ/ٖألهواء والنحل:انظر: الفصل فً الملل وا (1)



ٗ٘ 
 

َ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَْوا{ ]النحل : لوله تعالى:  إن هللا سبحانه وتعالى بتوفٌمه  أي:"، [1ٕٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)"وعونه وتؤٌٌده ونصره مع الذٌن اتموه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى

 .(ٕ)أي ناصر الذي اتموا" لال الماوردي:" 
 .(ٖ)"]ولوله[ : }مع{ بالحفظ والنصرة والمعونة ..ٌعنً: اتموا المناهً لال السمعانً:" 
َ }ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:"  هللا فً محارمه  {َمَع الَِّذٌَن اتَّمَْوا}ٌا دمحم  {إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)"فاجتنبوها، وخافوا عمابه علٌها، فؤحجموا عن التمّدم علٌها
 .(٘)"اتموا فٌما حرم هللا علٌهم لال الحسن:" 
ومع الذٌن ٌحسنون أداء  ، أي:"[1ٕٔ}َوالَِّذٌَن هُْم ُمْحِسنُوَن{ ]النحل : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"فرابضه والمٌام بحموله ولزوم طاعته
 .(2)"بؤداء الفرابض لال السمعانً:" 
ٌمول: وهو مع الذٌن ٌحسنون رعاٌة فرابضه، والمٌام بحموله، ولزوم  لال الطبري:" 

 .(1)"طاعته فٌما أمرهم به ونهاهم عنه
 .(5)"وأحسنوا فٌما افترض علٌهملال الحسن:" 
 .(ٓٔ)من اتمى هللا فً أفعاله أْحَسَن إلٌه فً أحواله" الماوردي عن بعضهم:"ذكر  
كان عثمان رضً هللا عنه من الذٌن آمنوا، والذٌن اتموا، والذٌن هم "دمحم بن حاطب:  لال 
 .(ٔٔ)"محسنون
ذكر لنا أن َهِرم بن َحٌان العَْبِدي لما حضره الموت، لٌل له: أوص، لال: ما لال لتادة:"  

أدري ما أُوصً، ولكن بٌعوا درعً، فالضوا عنً دٌنً، فإن لم تؾ، فبٌعوا فرسً، فإن لم ٌؾ 
اْلَحَسَنِة  اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ :}فبٌعوا ؼبلمً، وأوصٌكم بخواتٌم سورة النحل 

ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربََّن هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبٌِِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌنَ   َوإِْن َعالَْبتُْم َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتً ِه

اِبِرٌنَ  ٌٌْر ِللصَّ ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما نزلت  ذُكر {،فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه َولَبِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ لنا أن نب
 .(ٕٔ)هذه اآلٌة لال بَْل نَْصبرُ 

 الفوابد:
 وتؤٌٌد وتسدٌد.ومعونة معٌة هللا تعالى ثابتة ألهل التموى واإلحسان، وهً معٌة نصر  -ٔ
معٌة الذات ولرب الذات،  المعٌةحلولٌة الجهمٌة أن المراد بهذه فً اآلٌة الرد على  -ٕ

 إن هللا بذاته فً كل مكان.فلذلن لالوا: 
لد أبطل علماء السلؾ زعم هإالء الجهمٌة واستداللهم بهذه اآلٌات وٌبٌنوا أن و

كل نص ٌحتجون به هو فً الحمٌمة حجة علٌهم، فنصوص المعٌة التً استدلوا بها ال 
فً لؽة العرب « مع»تدل بؤي حال من األحوال على ما زعمه هإالء، وذلن ألن كلمة 

أن ٌكون أحد الشٌبٌن مختلطاً باآلخر، وهً إذا أطلمت فلٌس ظاهرها فً ال تمتضً 
اللؽة إال الممارنة المطلمة من ؼٌر وجوب مماسة أو محاذاة عن ٌمٌن أو شمال، فإذا 

 لٌدت بمعنى من المعانً دلت على الممارنة فً ذلن المعنى.

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٖٕٓ/2(:ص15ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 2ٕٖ/2ٔ.أخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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موضع  ولفظ المعٌة لد استعمل فً الكتاب والسنة فً مواضع والتضت فً كل
وهً  أموراً لم تمتضها فً الموضع اآلخر، وذلن بحسب اختبلؾ داللتها فً كل موضع

 لد وردت فً المرآن بمعنٌٌن هما:
 :المعنى األول: المعٌة العامة -2ٔ

والمراد بها أن هللا معنا بعلمه، فهو مطلع على خلمه شهٌد علٌهم، ومهٌمن 
َ ٌَْعلَُم َما ِفً وعالم بهم، وهذه المعٌة هً المرادة بموله تعالى:  }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َما ٌَكُوُن ِمْن نَْجَوى ثبََلثٍَة ِإالَّ هَُو َرابِعُُهْم َواَل َخْمَسٍة إِالَّ 
ٌَْن َما َكانُوا ثُمَّ ٌُنَبِّبُُهْم بَِما  هَُو َساِدسُُهْم َواَل أَْدنَى ِمْن ذَِلَن َواَل أَْكثََر إِالَّ هَُو َمعَُهْم أَ

ٍء َعِلٌٌم{ ]المجادلة :  ًْ َ بُِكّلِ َش ٌَاَمِة إِنَّ َّللاَّ  [.2َعِملُوا ٌَْوَم اْلِم
فاهلل سبحانه وتعالى لد افتتح اآلٌة بالعلم وختمها بالعلم ولذلن أجمع علماء 
عهم الصحابة والتابعٌن الذٌن حمل عنهم تفسٌر المرآن على أن تفسٌر اآلٌة هو أنه م

، (ٕ)، وأبو عمرو الطلمنكً، وابن تٌمٌة(ٔ)بعلمه، ولد نمل هذا اإلجماع ابن عبد البر
 .(ٖ)، وابن المٌم(ٕ)تٌمٌة

 وعلى هذا فبل حجة للمخالفٌن فً ظاهر هذه اآلٌة.
ً ما جاء فً لوله تعالى: }هَُو الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ  وكذلن أٌضا

َوَما ٌَنِزُل  َوى َعلَى اْلَعْرِش ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ األَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَهاِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستَ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصٌٌر{ . ٌَْن َما كُنتُْم َوَّللاَّ  ِمَن السََّماء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها َوهَُو َمعَكُْم أَ

بارن وتعالى واطبلعه فظاهر اآلٌة دال على أن المراد بهذه المعٌة هو علم هللا ت
على خلمه، فمد أخبر هللا تعالى فً هذه اآلٌة بؤنه فوق العرش ٌعلم كل شًء، وهو 
معنا أٌنما كنا، فجمع تعالى فً هذه اآلٌة بٌن العلو والمعٌة، فلٌس بٌن االثنٌن 

نتم تنالض البتة، وهو كموله ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث األوعال: "وهللا فوق العرش ٌعلم ما أ
 علٌه".

 :المعنى الثانً: المعٌة الخاصة -1ٔ
وهً معٌة االطبلع والنصرة والتؤٌٌد، وسمٌت خاصة ألنها تخص أنبٌاء هللا 
ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن ِإنَّ هللاَ َمعَنَا{ ، ولوله تعالى  وأولٌاءه مثل لوله تعالى: }إِْذ 

الَِّذٌ ْحِسنُوَن{ ]النحل }إِنَّ هللاَ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَواْ وَّ فهذه المعٌة على ، [1َٕٔن هُم مُّ
 ظاهرها وحكمها فً هذه المواطن النصر والتؤٌٌد.

ولفظ المعٌة على كبل االستعمالٌن لٌس ممتضاه أن تكون ذات الرب عز وجل 
مختلطة بالخلك، ولو كان معنى المعٌة أنه بذاته فً كل مكان لتنالض الخبر العام 

 .(ٗ)المعنى أنه مع هإالء بنصره وتؤٌٌده دون أولبنوالخبر الخاص، ولكن 
 

 «(، والحمد هلل وحدهالنحلآخر تفسٌر سورة )»
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .1ٖٔ/2انظر: التمهٌد:  (ٔ)
 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٔٔ، و5ٔ٘/٘، و5ٖٔ/٘انظر: مجموع الفتاوى: (ٕ)
 .ٗٗ: اإلسبلمٌة الجٌوش اجتماعانظر:  (ٖ)
 .2ٙٔ-2ٗٔ، وانظر: العرش للذهبً: ٗٓٔ/٘، وٕٓ٘/ٔٔانظر: مجموع الفتاوى: (ٗ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «اإلسراء» تفسٌر سورة 

 :سورة نزلت بعد ترتٌب المصحؾ،فً  «السابعة عشر»هً السورة «: اإلسراء»سورة 
 ( مابة وعشرة،ٓٔٔ، ولٌل: )وإحدى عشرةمابة ( ٔٔٔ) :وعدد آٌاتها ،(ٔ)«المصص»

ستة آالؾ وأربعمابة  (ٓٙٗٙ) :وحروفها ،ألؾ وخمسمابة وثبلث وستون (ٖٙ٘ٔ: )وكلماتها
 .(ٕ)وستون

ًدا{ ]اإلسراء :  :والمختلؾ فٌها آٌة واحدة  [.2ٓٔ}ِلؤْلَْذلَاِن سُجَّ
 .(ٗ)«راء»، فإنها (ٖ)إال اآلٌة األولى« ألؾ»فواصل آٌاتها و

  السورة:أسماء 
 :اإلسراء»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال:» 

 الرجل سرى: فٌمال الزما وٌؤتً إسراء ٌسري أسرى: ٌمال ،لٌبل السٌر :لؽة« اإلسراء»
  .(٘)به أسرى: فٌمال متعدٌا وٌؤتً

وهو اسمها المشهور فً المصاحب وكتب التفسٌر، ولم نمؾ على أحادٌث تدل على تسمٌة 
، وإنما اشتهرت به، وكتبت فً «اإلسراء»أو صحابته هذه السورة باسم سورة -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول

المصاحؾ، منذ تدوٌن اسماء السور فً اوابلها، ومن المفسرٌن الذٌن صرحوا بتسمٌتها بسورة 
، (5)، واأللوسً(1)، والماسمً(2)، وأبو اللٌث السمرلندي(ٙ)، مثل: األخفش«اإلسراء»

 ، وؼٌرهم.(ٓٔ)والسخاوي
 :وجه التسمٌة 

من مكة إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-، أنها افتتحت بذكر لصة إسراء الرسول«اإلسراء»وجه تسمٌتها بسورة 
ٌْبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى  ، فمال تعالى:(ٔٔ)البراق على لٌبلالمدس  }سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَ

، [ٔبَاَرْكَنا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاتَِنا إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلَبِصٌُر{ ]اإلسراء : اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى الَِّذي 
ولصة اإلسراء هً المعجزة الباهرة التً خص هللا تعالى بها نبٌه تشرٌفا له، ولد اختصت هذه 

 .السورة بذكر هذه الحادثة فسمٌت بها
 :اإلجتهادٌة إهااسمها -ثانٌا : 
  :بنً إسرائٌل»سورة اإلسم اِلول:» 

، ودّون هذا االسم فً كثٌر من المصاحؾ، ولد ثبت «بنً إسرابٌل»اشتهرت بسورة 
 ، منها:-رضوان هللا علٌهم-تسمٌتها فً األحادٌث الصحٌحة فً كبلم الصحابة

عبد الرحمن بن ٌزٌد، لال: سمعت ابن مسعود رضً هللا عنه، لال: " فً بنً عن  -
 .(ٕٔ)"لكهؾ، ومرٌم: إنهن من العتاق األول، وهن من تبلديإسرابٌل، وا

                                                             
 5ٕٔ/ٕٓ، ومفاتٌح الؽٌب:ٙٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .11ٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
ٌْبًل ِمَن  وهً لوله تعالى: (ٖ) اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْوَلهُ }سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

ٌَاتَِنا إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]اإلسراء :   .[ِٔلنُِرٌَهُ ِمْن آ
 .5ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗٔ، واللسان:5ٕٔ/2انظر: العٌن)سري(:ص (٘)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .55ٕ/ٕانظر: بحر العلوم:  (2)
 .2ٕٗ/ٙانظر: محاسن التؤوٌل:  (1)
 .ٕ/٘ٔانظر: تفسٌر المنار:  (5)
 .2ٖ/ٔانظر: جمال المراء:  (ٓٔ)
 .ٕٗ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕ/ٙ(:ص2ٓ1ٗصحٌح البخاري) (ٕٔ)
وهو المدٌم أو هو كل ما بلػ الؽاٌة فً الجودة وبالثانً  ،«عتٌك»بكسر المهملة وتخفٌؾ المثناة جمع  :«العتاق»
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لالت عابشة: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌنام حتى ٌمرأ بنً إسرابٌل "عن أبً لبابة، لال:  -
 .(ٔ)"والزمر

عن ابً عمرو الشٌبانً، لال:" صلى بنا عبدهللا الفجر، فمرأ بسورتٌن اآلخرة منها بنو  -
 .(ٕ)إسرابٌل"

 .(ٖ)رضً هللا عنهما، لال:"نزلت سورة بنً إسرابٌل بمكة"-عباسعن ابن  -
، (ٙ)، والزجاج(٘)والطبري، (ٗ)كما عنون لها بعض المفسرٌن فً تفاسٌرهم كمماتل

، (ٔٔ)، وابن الجوزي(ٓٔ)، والسمعانً(5)، ومكً بن ابً طالب(1)، والثعلبً(2)والماترٌدي
، وابن (2ٔ)، والسعدي(ٙٔ)، وااللوسً(٘ٔ)ً، والشوكان(ٗٔ)، والنسفً(ٖٔ)، والبٌضاوي(ٕٔ)والرازي
 ، وؼٌرهم.(5ٔ)، والشنمٌطً(1ٔ)عاشور

، وورد هذا االسم فً كتب علوم المرآن (ٕٕ)، والحاكم(ٕٔ)، والترمذي(ٕٓ)وترجم لها البخاري 
 .  (ٕٙ)، واإلتمان(ٕ٘)، ونظم الدرر(ٕٗ)، والبصابر(ٖٕ)مثل جمال المراء

 .«بنً إسرابٌل»سماها بسورة -ملسو هيلع هللا ىلص-ولم نمؾ على حدٌث مرفوع إلى النبً
 :وجه التسمٌة 

، ألنها ذكر فٌها من احوال بنً إسرابٌل ما لم ٌذكر فً «بنً إسرابٌل»سمٌت سورة 
ؼٌرها، إذ اوردت السورة لصة تشردهم فً األرض مرتٌن بسبب فسادهم، حٌث استولى علٌهم 
                                                                                                                                                                               

هن من »:جزم جماعة فً هذا الحدٌث وباألول جزم أبو الحسٌن بن فارس ولوله األول بتخفٌؾ الواو ولوله 
ومراد  ،وهو بخبلؾ الطارؾ ،لدٌم الملن :«التبلد»مما حفظ لدٌما و :أي ،بكسر المثناة وتخفٌؾ البلم «تبلدي

". ]فتح بن مسعود أنهن من أول ما تعلم من المرآن وأن لهن فضبل لما فٌهن من المصص وأخبار األنبٌاء واألمم
 [11ٖ/1الباري:

هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وأبو لبابة هذا شٌخ بصري لد روى  ». ولال:ٖٔ/٘(: ص5ٕٕٓأخرجه الترمذي) (ٔ)
تحمٌك  .«عنه حماد بن زٌد ؼٌر حدٌث، وٌمال اسمه: مروان. حدثنا بذلن دمحم بن إسماعٌل فً كتاب التارٌخ

 .(ٔٗٙصحٌح، الصحٌحة )االلبانً: 
 .ٖٗ٘/ٔأخرجه ابن ابً شٌبة فً مصنفه، كتاب الصلوات، باب"ما ٌمرأ فً صبلى الفجر":ص (ٕ)
 ، وعزاه للنحاس وابن مردوٌه.1ٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٓ٘/2ٔانظر: التفسٌر:  (٘)
 .ٕٓ٘/٘انظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٖ/2بلت أهل السنة:انظر: تؤوٌ (2)
 . ]وردت التسمٌتٌن: اإلسراء وبنً إسرابٌل[ٗ٘/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .ٕٖٔٔ/ٗانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌٌة:  (5)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: التفسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٖانظر: التفسٌر:  (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/ٕانظر: التفسٌر:  (ٗٔ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: فتح المدٌر:  (٘ٔ)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المنار:  (ٙٔ)
 .ٖ٘ٗانظر: التفسٌر: (2ٔ)
 .21/ٔٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (1ٔ)
 .12ٗ/ٔانظر: أضواء البٌان: (5ٔ)
 .2ٕٔ/٘صحٌح البخاري، كتاب التفسٌر: (ٕٓ)
 .ٖٓٓ/٘فً جامعه فً ابواب التفسٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٕالتفسٌر: المستدرن، كتب (ٕٕ)
 .2ٖ/ٔانظر: (ٖٕ)
 .11ٕ،ٔانظر:  (ٕٗ)
 .1ٕٙ/ٔٔانظر:  (ٕ٘)
 .2ٖٔ/ٔانظر:  (ٕٙ)
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 ، لال تعالى:(ٔ)«الروم»آخرٌن وهم، ثم استولى علٌهم لوم «اآلشورٌٌن»لوم أولً بؤس وهم 

ا َكبًٌِرا{ ٌِْن َولَتَْعلُنَّ عُلُوًّ تَ َنا إِلَى بَِنً إِْسَرابٌَِل فًِ اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فًِ اأْلَْرِض َمرَّ ٌْ ]اإلسراء :  }َولََض
 آلى آخر اآلٌات. [ٗ

أمرهم فً  وأما بنو إسرابٌل فمن أحاط أٌضاً بتفاصٌل لال البماعً فً سبب التسمٌة:"
سٌرهم إلى األرض الممدسة الذي هو كاإلسراء وإٌتابهم الكتاب وما ذكر مع ذلن من أمرهم فً 

 .(ٕ)"هذه السورة عرؾ ذلن
  :ًسبحان»سورة اإلسم الثان:» 

، وعنون لها بعض المفسرٌن مابن عطٌة، «سورة سبحان»كما عرفت تسمٌة هذه السورة بـ
، وابن أبً (ٖ)المفسرٌن فً تفاسٌرهم، كٌحٌى بن سبلموالثعالبً، وأورد هذه التسمٌة بعض 

، (5)، وأبو حٌان(1)، والمرطبً(2)، وابن عطٌة(ٙ)، والواحدي(٘)، ومكً بن ابً طالب(ٗ)زمنٌن
، وؼٌرهم، ولد عّدها (ٖٔ)، وابن عاشور(ٕٔ)، والشوكانً(ٔٔ)، وابن رجب(ٓٔ)والسمٌن الحلبً

، (ٙٔ)أسماء السورة، وذكرها البماعً ، فً كتابٌهما من بٌن(٘ٔ)، والسٌوطً(ٗٔ)السخاوي
 .(2ٔ)والفٌروزآبادي
ولم نمؾ على حدٌث او أثر فً تسمٌة السورة بهذا االسم، إنما هو اسم احتهادي من  

 علماء التفسٌر وعلوم المرآن، استنبطوها من مضامٌن السورة.
 :وجه التسمٌة 

 فً لوله تعالى:، الفتتاحها بهذه الكلمة، وذلن «سورة سبحان»سمٌت هذه السورة: 

ٌْبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحوْ  ٌَهُ }سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه َل لَهُ ِلنُِر
 .[ٔ({ ]اإلسراء : ِٔمْن آٌَاتِنَا إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر )

، الذي هو علم للتنزٌه فمن أظهر ما ٌكون فٌه، ألن من «سبحان»أما  لال البماعً:" 

كان على ؼاٌة النزاهة عن كل نمص، كان جدٌراً بؤن ال نعبد إال إٌاه، وأن نعرض عن كل ما 
 .(1ٔ)"سواه، لكونه متصفاً بما ذكر

  :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 :ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 

، وأبو (ٖ)والماترٌدي، (ٕ)، وبه لال ٌحٌى بن سبلم(ٔ)لاله ابن عباس .مكٌة جمٌعهاأحدها: أنها 
، (1)، والواحدي(2)، ومكً بن ابً طالب(ٙ)، والثعلبً(٘)بً زمنٌنأ، وابن (ٗ)اللٌث السمرلندي

 .(ٔٔ)، والسٌوطً(ٓٔ)، وابن كثٌر(5)، والبؽوي(1)والواحدي
                                                             

 .ٕ٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .12ٕ-1ٕٙ/ٔٔنظم الدرر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٔانظر: التفسٌر: (ٖ)
 .٘/ٖانظر: التفسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٔٗ/ٙانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .5ٔٔ/٘ٔانظر: التفسٌر البسٌط: (ٙ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .ٓٗٗ/ٔانظر: التفسٌر: (1)
 .ٙٔٗ/1انظر: البحر المحٌط: (5)
 .5ٕٔ/ٗانظر: الدر المصون: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔانظر: التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٔانظر: فتح المدٌر: (ٕٔ)
 .٘/٘ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٖٔ)
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المراء: (ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان: (٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: نظم الدرر: (ٙٔ)
 .11ٕ/ٔانظر: البصابر:  (2ٔ)
 .1ٕٙ/ٔٔنظم الدرر: (1ٔ)
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 .(ٕٔ)"السورة مكٌة باتفاق" لال الفٌروزآبادي: 
 .(ٖٔ)"هً مكٌة فً لول الجماعة" لال ابن الجوزي: 

ونَنَ  َكاُدوا َوإِنْ : }آٌات ثبلث إالالثانً: أنها مكٌة   جاء حٌن نزلت ،[2ٙ: اإلسراء{ ]لٌََْستَِفزُّ
 األنبٌاء، بؤرض هذه لٌست: الٌهود لالت وحٌن ثمٌؾ ولد - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول
{ بِالنَّاِس  أََحاطَ  َربَّنَ  إِنَّ : }ولوله ،[1ٓ: اإلسراء{ ]ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ  أَْدِخْلنًِ َربِّ  َولُلْ : }ولوله
 .(٘ٔ)، والمرطبً(ٗٔ)لاله ابن عطٌة [.ٓٙ: اإلسراء]

[، }َواَل ٖٖخمس آٌات نزلت بالمدٌنة: }َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ{ ]اإلسراء: مكٌة إال  هاأنالثالث: 
نَا{ ]اإلسراء: تَْمَربُوا  بَلةَ{ ]اإلسراء: 2٘[، }أُوَلبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن{ ]اإلسراء: ٕٖالّزِ [، }أَلِِم الصَّ
 .(ٙٔ). لاله الحسن[ٕٙ[، }َوآِت ذَا اْلمُْربَى{ ]اإلسراء: 21
َن مكٌة إال ثمان آٌات: من لوله تعالى: }َوِإْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أنها  الرابع: ٌْ َنا إِلَ ٌْ أَْوَح

ٌَْرهُ َوإِذًا اَلتََّخذُوَن َخِلٌبًل{ ]اإلسراء :  ٌْنَا َؼ }َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ  إلى لوله تعالى: ، [2ِٖلتَْفتَِرَي َعلَ
اله . ل[1ُٓمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنًِ ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطاًنا َنِصًٌرا{ ]اإلسراء : 

 . (1ٔ)، ولتادة(2ٔ)ابن عباس أٌضا
، (ٕٕ)2ٗ، (ٕٔ)2ٖ،  (ٕٓ)2ٔ، (5ٔ)ٓٙ»تسع آٌات فمدنٌات، وهن:مكٌة كلها إال الخامس: أنها 

 .(1ٕ). لاله مماتل«(2ٕ)5ٓٔ، (ٕٙ)1ٓٔ، (ٕ٘)2ٓٔ، (ٕٗ)1ٓ، (ٖٕ)2٘

                                                                                                                                                                               
 ، وعزاه للنحاس وابن مردوٌه.1ٔٔ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (ٔ)
 .ٔٓٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٖ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٖ)
 .55ٕ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٗ)
 .٘/ٖانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .ٗ٘/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٕٔٔٗ/ٙانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .5ٖ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (1)
 .٘٘/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٔٙ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/٘انظر: الدر المنثور: (ٔٔ)
 .11ٕ/ٔالبصابر: (ٕٔ)
 .2/ٖزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
 .ٕ/٘ٔ، واأللوسً فً روح المعانً: 1٘ٓٔ،ٖحكاه عنه عبدالماهر الجرجانً فً درج الدرر: (ٙٔ)
 .2/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (2ٔ)
 .2/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (1ٔ)
سراء : }َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنًِ ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا نَِصًٌرا{ ]اإل(5ٔ)
1ٓ]. 
ونََن ِمَن اأْلَْرِض ِلٌُْخِرُجوَن (ٕٓ)  .[2ِٙمْنَها َوإِذًا اَل ٌَْلبَثُوَن ِخبَلفََن ِإالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : }َوإِْن َكاُدوا لٌََْستَِفزُّ
ٌَْرهُ َوإًِذا اَلتََّخذُوَن َخِلٌ(ٕٔ) ٌْنَا َؼ ٌَْن ِلتَْفتَِرَي َعَل َنا إَِل ٌْ  .[2ٖ({ ]اإلسراء : 2ٖبًل )}َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أَْوَح
ٌْبًا َلِلٌبًل )}َولَْواَل أَْن ثَبَّتْنَ(ٕٕ) ٌِْهْم َش  .[2ٗ({ ]اإلسراء : 2ٗاَن لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ
َنا َنِصًٌرا )(ٖٕ) ٌْ ٌَاةِ َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد َلَن َعلَ  .[2٘({ ]اإلسراء : 2٘}إِذًا أَلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَح
({ ]اإلسراء 1ْٓجنًِ ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا َنِصًٌرا )}َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِ (ٕٗ)
 :1ٓ]. 
وَن لِ (ٕ٘) ٌِْهْم ٌَِخرُّ ًدا )}لُْل آِمنُوا بِِه أَْو اَل تُْإِمنُوا إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه إِذَا ٌُتْلَى َعلَ ({ 2ٓٔؤْلَْذَلاِن سُجَّ

 .[2ٓٔ:  ]اإلسراء
 .[1ٓٔ({ ]اإلسراء : 1ٓٔ}َوٌَمُولُوَن سُْبَحاَن َربَِّنا إِْن َكاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفعُواًل )(ٕٙ)
وَن ِلؤْلَْذلَاِن ٌَْبكُوَن َوٌَِزٌُدهُْم ُخشُوًعا )(2ٕ)  .[5ٓٔ({ ]اإلسراء : 5ٓٔ}َوٌَِخرُّ
 .ٕٔ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٕ)
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، ومن (ٗ)2٘ ،(ٖ)ٖٖ  ،(ٕ)ٕٖ ،(ٔ)ٕٙ»السادس: أنها مكٌة إال إحدى عشر آٌة، فمدنٌات، وهن: 
 جزي ابن، و(2)، والفخر الرازي(ٙ)الزمخشري. لاله «(٘)(1ٓ)إلى ؼاٌة آٌة  (2ٖ)ومن آٌة 
 .(1)الكلبً

 النحل»مع سورة « اإلسراء»مناسبة سورة:» 

 من وجوه المناسبة بٌن السورتٌن:
اختبلؾ الٌهود فى السبت، وهنا ذكر شرٌعة أهل « النحل»إنه سبحانه ذكر فى سورة  -ٔ

إن »التوراة، فمد أخرج ابن جرٌر عن ابن عباس أنه لال: السبت التً شرعها لهم فى 
ِ ِإلًَها  ، ثم تبلالتوراة كلها فى خمس عشرة آٌة من سورة بنى إسرابٌل }اَل تَْجعَْل َمَع َّللاَّ

 .(5)[«ٕٕآَخر{ ]اإلسراء : 
ة إنه لما أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بالصبر ونهاه عن الحزن وضٌك الصدر من مكرهم فى السور -ٕ

 ذكر هنا شرفه وعلو منزلته عند ربه. -السالفة
إنه ذكر فى السورة السالفة نعما كثٌرة حتى سمٌت ألجلها سورة النعم، ذكر هنا أٌضا  -ٖ

 .(ٓٔ)نعما خاصة وعامة
 أؼراض السورة ومماصدها 

تدور معظم موضوعات سورة اإلسراء على العمٌدة؛ وبعضها عن لواعد السلون الفردي 
المابمة على العمٌدة، إلى شًء من المصص عن بنً إسرابٌل، وطرؾ من والجماعً وآدابه 

 .لصة آدم وإبلٌس وتكرٌم هللا لئلنسان
والعنصر البارز فً كٌان هذه السورة، ومحور موضوعاتها األصٌل هو شخص الرسول 

 .الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص، ومولؾ الموم منه فً مكة
 :رزتها هذه السورة الكرٌمةوٌمكننا أن نسجل أهم المماصد التً أب

[، فاهلل سبحانه ٖٕتوحٌد هللا سبحانه، }َولََضى َربَُّن أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إٌَِّاه{ ]اإلسراء :  -ٔ
  .وتعالى هو الموحد الحك، وال معبود سواه

تنزٌه هللا تعالى وتسبٌحه وحمده وشكر آالبه، ولد تكرر ممصد التسبٌح فً آٌات عدٌدة   -ٕ
[. ٔ}سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِده{ ]اإلسراء :  :السورة؛ ففً مطلعها، لال تعالىمن هذه 

ْبُع  :وعند ذكر دعاوى المشركٌن عن اآللهة، عمَّب سبحانه بموله }تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّ
ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه وَ  ًْ َلِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم إِنَّهُ َكاَن َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن ِمْن َش

                                                             
ْر تَْبِذًٌرا )}َوآِت ذَا اْلمُرْ (ٔ) ّذِ  .[ٕٙ({ ]اإلسراء : ٕٙبَى َحمَّهُ َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل َواَل تُبَ
نَا ِإنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبٌِبًل )(ٕ)  .[ٕٖ({ ]اإلسراء : ٕٖ}َواَل تَْمَربُوا الّزِ
ُ إاِلَّ (ٖ) َم َّللاَّ هُ }َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَِّتً َحرَّ بِاْلَحّكِ َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلنَا ِلَوِلٌِِّه سُْلَطانًا فبََل ٌُْسِرْؾ ِفً اْلمَتِْل إِنَّ

 .[ٖٖ({ ]اإلسراء : َٖٖكاَن َمْنُصوًرا )
ٌَْرُجونَ (ٗ) َرْحَمتَهُ َوٌََخافُوَن َعذَابَهُ إِنَّ َعذَاَب َربَِّن َكاَن  }أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب َو

 .[2٘({ ]اإلسراء : 2َ٘كاَن َمْحذُوًرا )
ٌَْرهُ َوإِذًا اَلتََّخذُوَن َخِلٌ(٘) َنا َؼ ٌْ ٌَْن ِلتَْفتَِرَي َعلَ َنا ِإلَ ٌْ نَاَن لَمَْد ( َولَْواَل أَْن ثَبَّتْ 2ٖبًل )}َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أَْوَح

ٌْبًا لَِلٌبًل ) ٌِْهْم َش ٌْنَا نَِصًٌرا )2ِٗكْدَت تَْرَكُن إِلَ ( 2٘( إِذًا أَلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَحٌَاةِ َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد لََن َعلَ
 ُ ونََن ِمَن اأْلَْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها َوإِذًا اَل ٌَْلبَث ( سُنَّةَ َمْن لَْد أَْرَسْلنَا َلْبَلَن 2ٙوَن ِخبَلفََن إاِلَّ لَِلٌبًل )َوإِْن َكاُدوا لٌََْستَِفزُّ

ٌِْل َولُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر 22ِمْن ُرسُِلنَا َواَل تَِجُد ِلسُنَّتِنَا تَْحِوٌبًل ) بَلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس إِلَى َؼَسِك اللَّ ( أَلِِم الصَّ
ٌَْبعَثََن َربَُّن َممَاًما َمْحُموًدا )21َكاَن َمْشُهوًدا ) ْد بِِه نَافِلَةً لََن َعَسى أَْن  ٌِْل فَتََهجَّ ( َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ 25( َوِمَن اللَّ

 .[1ٓ - 2ٖ({ ]اإلسراء : 1ُٓمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنًِ ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا نَِصًٌرا )
 .ٙٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕٓانظر: مفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٓٗٗ/ٔانظر: التسهٌل لعلوم التنزٌل: (1)
 .5ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ/٘ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
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[. وعند حكاٌة لول بعض أهل الكتاب حٌن ٌتلى علٌهم َٗٗحِلًٌما َؼفُوًرا{ ]اإلسراء : 
 .[1ٓٔ}َوٌَمُولُوَن سُْبَحاَن َربِّنَا إِْن َكاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفعُواًل{ ]اإلسراء :  :المرآن

اء وإثم الضبلل إنما ٌعود على الفرد نفسه ولن ٌؽنً عن أن ثواب االهتد لررت السورة -ٖ
ؼٌره شٌباً كما أن ؼٌره لن ٌؽنً عنه شٌباً ، }َمِن اْهتََدى فَإِنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ 

ٌَْها{ ]اإلسراء :  ٌَِضلُّ َعلَ [، فطرٌك الهداٌة واضح وظاهر، أوضحه سبحانه ٘ٔفَإِنََّما 
سله وكتبه، وما على اإلنسان إال أن ٌسٌر فً هذا الطرٌك، وٌعرض لعباده عن طرٌك ر
   .عن ؼٌره من الطرق

}لُْل لَبِِن اْجتََمَعِت  بٌان إعجاز المرآن الكرٌم، وأن البشر ٌستحٌل علٌهم أن ٌؤتوا بمثله، -ٗ
ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن اَل ٌَؤْتُوَن بِِمثْ  ِلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض اإْلِ

[، فالمرآن الكرٌم معجزة هذا الدٌن، ومعجزة نبٌه علٌه الصبلة 11َظِهًٌرا{ ]اإلسراء : 
أن ٌؤتً بمثل هذا المرآن، وال بشًء  -مهما أوتً من علم-والسبلم، ولٌس بممدور أحد 

 .منه
دة، }َولُْرآًنا فََرْلَناهُ ِلتَْمَرأَُه بٌان الحكمة من إنزال المرآن على فترات، ولٌس دفعة واح -٘

ْلنَاهُ تَْنِزٌبًل{ ]اإلسراء :  [، فؽاٌة إنزال المرآن على َٙٓٔعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َوَنزَّ
دفعات؛ لٌستوعب الناس أحكامه، ولٌكون أمامهم متسع من الولت؛ لٌطبموا أوامره 

 .وٌجتنبوا نواهٌه
ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم تنـزٌه هللا عن الولد والشرٌن   -ٙ ِ الَِّذي لَْم  والناصر والمعٌن، }َولُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

ًٌّ ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ تَْكبًٌِرا{ ]اإلسراء :  [. فاهلل ٌَٔٔٔكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل
 .ٌولد، ولم ٌكن له كفواً أحد سبحانه هو الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي لم ٌلد، ولم

لررت السورة مبدأ المسإولٌة الشخصٌة، فكل إنسان ٌتحمل عالبة عمله، وال ٌتحمل   -2

[، فاإلنسان إن ٘ٔأحد عالبة عمل ؼٌره، } َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اإلسراء : 
 .عمل خٌراً فلنفسه، وإن أساء فعلٌها

نَّة إلهٌة، وهً أنه سبحانه ال ٌعذب عباده إال بعد أن ذكر سبحانه فً هذه السورة سُ   -1
ٌرسل إلٌهم رسبلً مبشرٌن ومنذرٌن، وٌمٌم علٌهم الحجة باآلٌات التً تمطع عذرهم، لال 

بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرُسواًل{ ]اإلسراء :  :سبحانه  .[٘ٔ} َوَما كُنَّا ُمعَذِّ
وهً أن اإلنسان إذا أصابه ضراء ذكر سبحانه سُنَّة تتعلك بسلون اإلنسان عموماً،  -5

وببلء، لجؤ إلى ربه وخالمه طالباً منه العون والنجاة، ثم إذا كشؾ هللا عنه ما نزل به من 
رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن  ، إذا به ٌكفر بخالمه، وٌُْعِرض عن هدي ربه،}َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ ضّرٍ

اكُ  ا نَجَّ ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء : تَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ فَلَمَّ  .[2ْٙم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإْلِ
بٌنت السورة لٌمة المرآن الكرٌم، حٌث ورد لفظ المرآن فً هذه السورة أحد عشر مرة.   -ٓٔ

ُر اْلُمْإِمِنٌن{ :نحو لوله سبحانه ًَ أَْلَوُم َوٌُبَّشِ  .[5]اإلسراء :  }إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِللَِّتً ِه
بٌنت السورة أنه ال أحد ٌملن من األمر شٌباً؛ إذ األمر كله هلل، فبل نافع وال ضار إال   -ٔٔ

}لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَبَل ٌَْمِلكُوَن  هللا، وال ناصر وال معٌن إال هو سبحانه،
ّرِ َعْنكُْم َواَل تَْحِوٌبًل{ ]اإلسراء  .[ٙ٘:  َكْشَؾ الضُّ

عُنٌت السورة بالحدٌث عن مكارم األخبلق، فدعت إلى اإلحسان إلى الوالدٌن، وصلة   -ٕٔ
الرحم، والعطؾ على الفمٌر والمسكٌن وابن السبٌل، ونهت عن التبذٌر والمتل والزنا 

 .وتطفٌؾ الكٌل والمٌزان وأكل مال الٌتٌم والكبر والبطر
ات والشركاء إلى هللا، وعن البعث دحضت أوهام الوثنٌة الجاهلٌة حول نسبة البن  -ٖٔ

واستبعادهم لولوعه، وعن استمبالهم للمرآن وتموالتهم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، }أَفَؤَْصفَاكُْم َربُّكُْم 
لَْو َكاَن [، }لُْل ٓٗبِاْلبَنٌَِن َواتََّخذَ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ِإنَاثًا إِنَّكُْم لَتَمُولُوَن لَْواًل َعِظًٌما{ ]اإلسراء : 
 .[َٕٗمعَهُ آِلَهةٌ َكَما ٌَمُولُوَن إِذًا اَلْبتَؽَْوا ِإلَى ِذي اْلَعْرِش َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : 

أْمُر المإمنٌن أن ٌمولوا التً هً أحسن، وتحذٌرهم من االنسٌاق وراء وساوس   -ٗٔ
ٌش بٌن الشٌطان، وبٌان أنه العدو األول واألخطر لئلنسان؛ ألنه ال ٌفارله أبداً، فهو ٌع
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ًَ أَْحَسُن إِنَّ  :جنبٌه، وهو عدو خفً ؼٌر ظاهر، لال تعالى }َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه
ا ُمِبٌنًا{ ]اإلسراء :  ْنَساِن َعُدوًّ ٌَْطاَن َكاَن ِلئْلِ ٌْنَُهْم إِنَّ الشَّ ٌَْطاَن ٌَْنَزغُ بَ  .[ٖ٘الشَّ

ها المشركون على النبً صلى هللا بٌان الحكمة فً عدم إنزال المعجزات التً الترح  -٘ٔ
نَا ثَُموَد النَّالََة  علٌه وسلم، ٌْ لُوَن َوآتَ }َوَما َمنََعنَا أَْن نُْرِسَل ِباآْلٌَاِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِها اأْلَوَّ

ٌَاِت إِالَّ تَْخِوٌفًا{ ]اإلسراء :   .[5ُ٘مْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها َوَما نُْرِسُل بِاآْل
المشركٌن وطلبهم من النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌوافمهم فً بعض معتمداتهم، وإلحاحهم بٌان عناد   -ٙٔ

 .[5ٓفً ذلن، }َولَالُوا لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا{ ]اإلسراء : 
َ الحدٌث عن البعث والحشر مع إلامة األدلة على إمكانه، }أََولَْم ٌََرْوا أَ   -2ٔ نَّ َّللاَّ

ٌَْب فٌِِه  َماَواِت َواأْلَْرَض لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم َوَجعََل لَُهْم أََجبًل اَل َر الَِّذي َخلََك السَّ
 [ 55فَؤَبَى الظَّاِلُموَن إِالَّ ُكفُوًرا{ ]اإلسراء : 

ٌداً هذه أهم المماصد التً تضمنتها هذه السورة الكرٌمة. ولٌس من شن، فإن مز
من التؤمل فٌها ٌهدٌنا إلى مماصد أُخر، فإن المرآن الكرٌم ال تنمضً عجاببه، وال ٌشبع 

  .(ٔ)منه لاربه ومتؤمله
 :فضائل السورة 

  :وردت جملة من األحادٌث النبوٌة التً تبٌن فضابل هذه السورة، من ذلن
ومرٌم، وطه، لال: فً بنً إسرابٌل والكهؾ، ": -رضً هللا عنه  -ابن مسعود عن  -

 .(ٕ)"واألنبٌاء: إنهن من العتاق األول، وهن من تبلدي
لالت عابشة: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌنام حتى ٌمرأ بنً إسرابٌل "عن أبً لبابة، لال:  -

 .(ٖ)"والزمر
فمال:  عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربنً ٌا رسول هللا، -

فالرأ »، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، لال: «الرأ ثبلثا من ذوات الر»
، فمال مثل «الرأ ثبلثا من المسبحات»، فمال مثل ممالته، فمال: «ثبلثا من ذوات حامٌم

زلزلت  إذا» -ملسو هيلع هللا ىلص-ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، فؤلرأه النبً 
حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر « األرض

   .(ٗ)مرتٌن"« أفلح الروٌجل»الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                             
 انظر: اسبلم وٌب. ]مولع الكترونً[. (ٔ)
 .(2ٓ1ٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)

 من ص تعلمه ما أول وأنها بمكة، أوال أنزلت التً السور أي: األول والعتاق المدٌم، وهو عتٌك، جمع: العتاق
 .المرآن

 ٌعنً لوله )من تبلدي( أي مما حفظته لدًٌما، والتلٌد والتبلد والتالد: المتمدم. والطرٌؾ والطارؾ: المستحدث
هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وأبو لبابة هذا شٌخ بصري لد روى  ». ولال:ٖٔ/٘(: ص5ٕٕٓأخرجه الترمذي) (ٖ)

تحمٌك  .«عنه حماد بن زٌد ؼٌر حدٌث، وٌمال اسمه: مروان. حدثنا بذلن دمحم بن إسماعٌل فً كتاب التارٌخ
 .(ٔٗٙصحٌح، الصحٌحة )االلبانً: 

ٌم المرىن، . والبٌهمً فً الشعب، فً تعظ2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٗ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔ، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة)5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")

ولوله: من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: ألؾ، الم، را، والذي 
 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.

ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المرآن سبع سور: ؼافر، 
 وفصلت، والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.

ولوله: من المسبحات، أي: السور التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وسَبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة 
 واألعلى.والتؽابن 

 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً
 ]تعلٌك شعٌب األرنإوط[ 

إسناده صحٌح، عٌسى بن هبلل الصدفً، روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال 
الذهبً  (،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبهٔٗٗالحافظ فً التمرٌب)ص
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كان ٌمرأ المسبحات لبل  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أن رسول هللا -رضً هللا عنه  -عرباض بن سارٌة عن  -
 .(ٔ)«إن فٌهن آٌة أفضل من ألؾ آٌة»اضطجع، ولال:  أن ٌنام، إذا

من لرأ سورة بنً إسرابٌل فرق »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: روي  -
للبه عند ذكر الوالدٌن، أعطً لنطارٌن فً الجنة من األجر، والمنطار ألؾ ومابتا أولٌة، 

 ]موضوع[.(ٕ)«األولٌة منها خٌر من الدنٌا وما فٌها
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

/ ٕوأورده الفسوي فً تارٌخه: (، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 فً ثمات التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح. ٙٔ٘ - ٘ٔ٘
 الفضل بن مإمل حدثنا: لال( 2٘ٓ٘) داود وأبو. ربه عبد بن ٌزٌد حدثنا: لال( 1ٕٔ/ٗ) أحمد أخرجه(ٔ)

 و ،( 2ٖٔ) واللٌلة الٌوم عمل فً والنسابً. حجر بن علً حدثنا: لال( ٖٙٓٗ ،5ٕٕٔ) والترمذي. الحرانً
 ٌحٌى، بن زكرٌا أخبرنا: لال( 2ٔٗ) واللٌلة الٌوم عمل وفً. حجر بن علً أخبرنا: لال( ٔ٘( )المرآن فضابل)
 .إسحاق حدثنا: لال

 ابن بمٌة عن( الحنظلً إبراهٌم بن وإسحاق حجر، بن وعلً الفضل، بن ومإمل ربه، عبد بن ٌزٌد) أربعتهم
 .فذكره ببلل، أبً بن هللا عبد عن معدان، بن خالد عن سعد، بن بحٌر حدثنً: لال الولٌد،
 وهب، ابن أخبرنا: لال السرح، بن عمرو بن أحمد أخبرنا: لال( 2ٔ٘) واللٌلة الٌوم عمل فً النسابً أخرجه* 
 -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول كان: لال معدان، بن خالد عن سعد، بن بحٌر عن ٌحدث، معاوٌة سمعت: لال
 .مرسبل فذكره،...  ٌنام ال
 .ٌنسبوه لم «ببلل أبً ابن عن»: وإسحاق ومإمل، ربه، عبد بن ٌزٌد رواٌة فً* 
 .أعلم وهللا خبره، تعل للنسابً اآلخرى والرواٌة المدلس، الولٌد بن بمٌة :إسناده فً و
، وذكره ٗ٘/ٙ، والثعلبً فً الكشؾ والبٌان:5ٖ/ٖ(:صٖٗ٘أخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط) (ٕ)

، والخطٌب ٗٔٗ/ٕٔ، وابن عادل فً اللباب:2ٕٔ/ٖ، والبٌضاوي فً التفسٌر:2ٓٔ/ٕالزمخشري فً الكشاؾ:
 .« حدٌث موضوع »، ولال2ٖٗ/ٕالشربٌنً فً سراج المنٌر:
 .ومبتا أولٌةوالمنطار: ألؾ أولٌة، 
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 المرآن
ٌْاًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اِْلَْلَصى ال ِذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ }سُْبَحاَن ال ِذي  أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 [ٔ({ ]اإلسراء : ِٔلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاتِنَا إِن هُ هَُو الس ِمٌُع اْلبَِصٌُر )
 التفسٌر:

د هللا نفسه وٌعظم شؤنه، لمدرته على ما ال ٌمدر علٌه أحد سواه، ال إله ؼٌره، وال رب سواه،  ٌمّجِ
فهو الذي أسرى بعبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص زمنًا من اللٌل بجسده وروحه، ٌمظة ال مناًما، من المسجد الحرام 

الذي بارن هللا حوله فً الزروع والثمار « بٌت الممدس»إلى المسجد األلصى بـ « مكة»بـ 
نبٌاء؛ لٌشاهد عجابب لدرة هللا وأدلة وحدانٌته. إن هللا وؼٌر ذلن، وجعله محبل لكثٌر من األ

سبحانه وتعالى هو السمٌع لجمٌع األصوات، البصٌر بكل ُمْبَصر، فٌعطً كُبل ما ٌستحمه فً 
 الدنٌا واآلخرة.
ٌْبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ه وتمدَّس عما ال  ، أي:"[ٔ}سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ تنزَّ

ٌِْه َوَسلَّم َ فً جزٍء من  ُ َعلَ ًُّ الشؤن، الذي انتمل بعبده ونبٌه دمحم َصلَّى َّللاَّ ٌلٌك بجبلله، هللاُ العل
 .(ٔ)"اللٌل

تنزٌها هلل، وتبربة له مما نحله المشركون من اإلشران واألنداد  لال الطبري: ٌعنً:"
 .(ٕ)"ي سار بعبده لٌبل من بٌته الحرام إلى بٌته األلصىوالصاحبة، وما ٌجل عنه هلالج لج، الذ

ٌمجد تعالى نفسه ، وٌعظم شؤنه ، لمدرته على ما ال ٌمدر علٌه أحد سواه  لال ابن كثٌر:"
ٌْبل { أي فً  ، فبل إله ؼٌره } الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه { ٌعنً محمًدا ، صلوات هللا وسبلمه علٌه } لَ

 .(ٖ)"جنح اللٌل

 :(ٗ)، لال الشاعرسٌر اللٌل"«: السُّرى»و« اإلسراء»و 
ٌْت ٌْلٍَة ذَاِت ُدجًى َسَرْبُت ... ولَْم ٌَِلتْنًِ َعْن سُواها لَ  .(٘)"ولَ

للرجل، وانتصابه بفعل مضمر « عثمان»ـعلم للتسبٌح ك :«سبحان» لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"الفعل فسد مسدهأسبح هللا سبحان، ثم نزل سبحان منزلة  مترون إظهاره، تمدٌره:

 ، ثبلثة وجوه التفسٌر:[ٔ}سُْبَحاَن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
 أحدها : تنزٌه هللا تعالى من السوء، ولٌل: بل نزه نفسه أن ٌكون لؽٌره فً إسراء عبده تؤثٌر.

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص "أنه سُبل عن التسبٌح أن ٌمول اإلنسان:  سُْبحان هللا، عن موسى بن طلحة، عن النب
 .(2)«"إنزاهُ هللا َعِن السُّوءِ »لال: 

 :(1)لال األعشى تبرءا وتكذٌبا لفخر علممةالثانً : معناه: برأه هللا تعالى من السوء، 
 ألول لّما جاءنً فَْخُره   ...   سبحان ِمْن علممةَ الفاِخر

 .(5)"أراد: التبرإ من علممة لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)"تنزٌه للرب، وتبرإ« سُْبحانَنَ  لال أبو عبٌدة:" 

                                                             
 .ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:"لٌت": اللسانالبٌت فً  (ٗ)
 .5ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 والتاج واللسان واألساس والراؼب ٖٙٔ/ ٔ والشبنتمرى 5ٕٕ/ ٔ والجهرة -ٖ٘ٔ/ ٔ الكتاب ،ٙٓٔ دٌوانه(1)
 على لدم صحابى، عبلثة، بن علممة هو: علممة -. وؼٌرهم ٔٗ/ ٕ والخزانة ٖٕٙ/ ٔ والمرطبً ،( سبح)

 فمات حوران على الخطاب بن عمر واستعمله واحدا حدٌثا وروى وباٌع فؤسلم شٌخ وهو السبلم علٌه هللا رسول
 .ٗٗ -ٕٗ/ ٕ والخزانة ٘٘/ ٘ٔ األؼانى فى األعشى مع وخبره ترجمته انظر. بها
 .1ؼرٌب المرآن: (5)
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 .(ٕ)"فً التفسٌر: براءة وتنزٌه« سبحان» لال األخفش:" 
لال الماوردي:"وهو ذكر تعظٌم هلل ال ٌصلح لؽٌره ، وإنما ذكره الشاعر على طرٌك 

 . (ٖ)النادر ، وهو من السبح فً التعظٌم وهو الجري فٌه إلى أبعد الؽاٌات"
 . (ٗ)"«شبهانن»وذكر أبان بن ثعلبة :"أنها كلمة بالنبطٌة 

، وتمدٌر اآلٌة : عجب من الذي أسرى «عجب»فً هذا الموضع بمعنى: «سبحان»الثالث: إن 
، ولد وافك على هذا التؤوٌل سٌبوٌه ولطرب، واستشهد بمول (ٙ)، ومماتل(٘)بعبده لٌبلً. لاله الكلبً
 :(2)األعشى السابك
 نً فَْخُره   ...   سبحان ِمْن علممةَ الفاِخرألول لّما جاء

 وأن معناه: عجٌب من علممة الفاخر . 
ولد ٌكون تعجب بالتسبٌح من فخره؛ كما ٌمول المابل إذا تعجب من  لال ابن لتٌبة:" 

 .(1)"فكؤنه لال: عجبا من علممة الفاخر، شًء: سبحان هللا
مشاهدة العجب سبباً للتسبٌح صار لال الماوردي: "ووجه هذا التؤوٌل أنه إذا كان 

 :(5)التسبٌح تعجباً فمٌل عجب ، ومثله لول بشار
 تلمً بتسبٌحٍة ِمْن حٌثما انصرفت  ...  وتستفزُّ حشا الرابً بإرعاد

 :(ٓٔ)ولد جاء التسبٌح فً الكبلم على أربعة أوجه
هُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن{ }فَلَْواَل أَنَّ  أحدها : أن ٌستعمل فً موضع الصبلة ، من ذلن لوله تعالى :

 . أي: من المصلٌن .[ٖٗٔ]الصافات : 
}أَلَْم أَلُْل لَكُْم لَْواَل تَُسبُِّحون{  الثانً : أن ٌستعمل فً االستثناء ، كما لال بعضهم فً لوله تعالى :

 ،أي: لوال تستثنون.[1ٕ]الملم : 
ووضع التسبٌح ها هنا موضع ، أي: هبل للتم إن شاء هللا تعالى ولال السمعانً:معناه: " 

 .(ٔٔ)"المشٌبة؛ ألن التسبٌح هو تنزٌه هللا تعالى عن كل سوء
 ،(ٕٔ)«ألحرلت سبحات وجهه»أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : النور ، للخبر المروي عن رسول هللا 

 نور وجهه .
 .(ٖٔ)«"إنزاهُ هللا َعِن السُّوءِ »أنه سبل عن التسبٌح فمال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع : التنزٌه ، روي عن النبً 

 ؟  «اللٌل»فإن للت: اإلسراء ال ٌكون إال باللٌل، فما معنى ذكر  لال الزمخشري:" 
به فً بعض اللٌل بلفظ التنكٌر: تملٌل مدة اإلسراء، وأنه أسرى  {لٌبل: }للت: أراد بموله

من مكة إلى الشؤم مسٌرة أربعٌن لٌلة، وذلن أن التنكٌر فٌه لد دل على معنى البعضٌة. وٌشهد 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٗٙ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (٘)
 .12ٕ/ٗانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 . وسبك تخرٌجه مفصبل.ٙٓٔفً دوٌانه:  (2)
 .1ؼرٌب المرآن: (1)
 .1ٕٙ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .«ما انتهى إلٌه بصره من خلمه"حَجابه النور لو كشفه ألحرلت سبحات وجهه » الحدٌث (ٕٔ)

 ."ٌنام ال هللا إن: "وسلّم علٌه هللا صّلى لوله فً باب - 25 اإلٌمان، كتاب( 25ٔ) مسلم رواه
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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ٌْلِ »وحذٌفة:  لذلن لراءة عبد هللا ْد بِِه َنافِلَة{  :أى: بعض اللٌل، كموله ،(ٔ)«ِمَن اللَّ ٌِْل فَتََهجَّ }َوِمَن اللَّ
 .(ٕ)"األمر بالمٌام فً بعض اللٌل :ٌعنى ،[25نَافِلَة{ ]اإلسراء : 
لال علماإنا: لو كان للنبً اسم أشرؾ منه لسماه فً تلن الحالة العلٌة به، وفً  لال ابن العربً:"
 :(ٖ)معناه تنشد الصوفٌة

 ٌا لوم للبً عند زهراء ... ٌعرفها السامع والرابً
 ال تدعنً إال بٌا عبدها ... فإنه أشرؾ أسمابً

لما رفعه إلى حضرته »اإلسبلم أبو الماسم عبد الكرٌم بن هوازن:  ولال األستاذ جمال
 .(ٗ)"«السنٌة، وأرلاه فوق الكواكب العلوٌة، ألزمه اسم العبودٌة له، تواضعا لئللهٌة

، فاآلٌة أوضحت شٌبٌن اثنٌن: نفى التعجب من إظهار فعل هللا عز وجل لال المشٌري:"
 بلم.ونفى اإلعجاب فى وصؾ رسول هللا علٌه الس
فمال:  -حٌن أكرمه بإسماعه كبلمه من ؼٌر واسطة -وٌمال أخبر عن موسى علٌه السبلم

ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتَِنا{ ]األعراؾ :  » [، وأخبر عن نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه }أَْسَرى بِعَْبِده{ ٖٗٔ}َولَمَّ
ولٌس من جاء بنفسه كمن أسرى به ربه، فهذا متحمل وهذا محمول، هذا بنعت  ،[ٔ]اإلسراء : 

 .(٘)"الفرق وهذا بوصؾ الجمع، هذا مرٌد وهذا مراد
من مكة  ، أي:"[ٔ}ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"المكرمة إلى بٌت الممدس
مسجد مكة } إِلَى اْلَمْسِجِد األْلَصى { وهو بٌت  {،}ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  لال ابن كثٌر:"

الممدس الذي هو إٌلٌاء، معدن األنبٌاء من لدن إبراهٌم الخلٌل ؛ ولهذا جمعوا له هنالن كلهم ، 
 فَؤّمهم فً َمِحلّتهم، ودارهم ، فدل على أنه هو اإلمام األعظم ، والربٌس الممدم ، صلوات هللا

 .(2)"وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن

ٌعنً: مسجد بٌت الممدس، ولٌل له:  {إلى المسجد األلصى}لوله  لال الطبري:"
 .(1)" األلصى، ألنه أبعد المساجد التً تزار، وٌبتؽى فً زٌارته الفضل بعد المسجد الحرام.

ٌعنً: بٌت الممدس ، وهو مسجد سلٌمان بن داود  {، "اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصىلال الماوردي:} 
 .(5)علٌهما السبلم وسمً األلصى لبعد ما بٌنه وبٌن المسجد الحرام"

 لوالن: ،[ٔ}ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
حٌن أُسرى به نابماً فً بٌت أم  -ملسو هيلع هللا ىلص-، والحرم كله مسجد. وكان «الحرم»أحدهما : ٌعنً من :

 .(ٓٔ)هانىء بنت أبً طالب، روى ذلن أبو صالح عن أم هانىء
 . (ٔٔ)"الحرم، إلحاطته بالمسجد والتباسه به«: المسجد الحرام»ـالمراد بلٌل:"  

سعٌد بن وروي عن  .(ٕٔ)"الحرم كله المسجد الحرام "عن ابن عباس لال:وروي 
 ، مثل ذلن.(ٕ)مجاهد، و(ٔ)جبٌر

                                                             
 .ٖٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
، واحكام المرآن البن 5ٕٔ/ٕ:الرطٌب األندلس ؼصن من الطٌب نفح: فً ورد والشعر المابل، على أتعرؾ لم(ٖ)

، وأضواء ٖٖٗ/ٔ، وفً اللباب فً علوم الكتاب، ابن عادل:ٕٖٕ/ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٙٔٔ/ٖالبن العربً: 
 .1/ٖالبٌان للشنمٌطً:

 .21ٔ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٙ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٙ/ٕحكاه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٔٔ)
 .22ٙٔ/ٙ(:ص٘ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٖ)"مكة وحرمها :ٌعنً ،الحرم كله مسجد لال الفراء:"
ما أُسري برسول هللا صلى هللا علٌه ": -رضً هللا عنها-أّم هانا بنت أبً طالب لالت 

وسلم إال وهو فً بٌتً نابم عندي تلن اللٌلة، فصلى العشاء اآلخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان لُبٌل 
ٌُْت َمعَكُْم » فلما صلى الصبح وصلٌنا معه لال: الفجر، أهبنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌا أّم هاِنٍا لَمَْد َصلَّ

ٌُْت َصبلةَ الؽ ٌُْت فٌِِه، ثُمَّ َصلَّ َت الَمْمِدِس فََصلَّ ٌْ ٌْت بَِهذَا الَواِدي، ثُمَّ ِجبُْت بَ َداِة الِعشاَء اآلِخَرةَ َكَما رأ
 .(ٗ)«"َمعَكُُم اآلَن َكَما تَرٌنَ 
بات رسول هللا "عن عكرمة، عن أم هانا بنت أبً طالب، لالت: نً بسنده أخرج الطبرا

ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة أسري به فً بٌتً ففمدته من اللٌل، فامتنع منً النوم مخافة أن ٌكون عرض له بعض 
لرٌش، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " إن جبرٌل أتانً فؤخذ بٌدي فؤخرجنً، فإذا على البٌت دابة دون 

حتى انتهى بً إلى بٌت الممدس، فؤرانً إبراهٌم  البؽل، وفوق الحمار، فحملنً علٌها، ثم انطلك
ٌشبه خلمه خلمً، وٌشبه خلمً خلمه، وأرانً موسى آدم طوٌبل، سبط الشعر، شبهته برجال أزد 
شنوءة، وأرانً عٌسى ابن مرٌم ربعة أبٌض، ٌضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسعود 

بن عبد العزى، وأنا أرٌد أن أخرج  الثمفً، وأرانً الدجال ممسوح العٌن الٌمنى، شبهته بمطن
إلى لرٌش، فؤخبرهم بما رأٌت فؤخذت بثوبه، فملت: إنً أذكرن هللا أنن تؤتً لوما ٌذبونن 
وٌنكرون ممالتن، فؤخاؾ أن ٌسطوا بن، لالت: فضرب ثوبه من ٌدي، ثم خرج إلٌهم، فؤتاهم 

 لو كنت شابا كما كنت ما وهم جلوس فؤخبرهم ما أخبرنً "، فمام جبٌر بن مطعم، فمال: ٌا دمحم
تكلمت به، وأنت بٌن ظهرانٌنا، فمال رجل من الموم: ٌا دمحم هل مررت بإبل لنا فً مكان كذا 

، فمال: هل مررت بإبل لبنً « نعم وهللا، وجدتهم لد أضلوا بعٌرا لهم فهم فً طلبه»وكذا؟ لال: 
فوجدتهم، وعندهم لصعة من  نعم، فً مكان كذا وكذا لد انكسرت لهم نالة حمراء»فبلن، لال: 

لد كنت عن عدتها »، لالوا: فؤخبرنا عدتها وما فٌها من الرعاة، لال: « ماء فشربت ما فٌها

سؤلتمونً عن »، فمام فؤتً باإلبل فعدها وعلم ما فٌها من الرعاة، ثم أتى لرٌشا فمال: « مشؽوال
لتمونً عن إبل بنً فبلن فهً إبل بنً فبلن فهً كذا وكذا، وفٌها من الرعاة فبلن وفبلن، وسؤ

، « كذا وكذا، وفٌها من الرعاة ابن أبً لحافة، وفبلن وفبلن، وهً مصبحتكم بالؽداة على الثنٌة
لال: فؽدوا إلى الثنٌة ٌنظرون أصدلهم ما لال، فاستمبلوا اإلبل، فسؤلوا هل ضل لكم بعٌر؟ لالوا: 

نعم، لالوا: فهل كانت عندكم لصعة؟ لال  نعم، فسؤلوا اآلخر هل انكسرت لكم نالة حمراء؟ لالوا:
أبو بكر: أنا وهللا وضعتها فما شربها أحد وال هرالوه فً األرض، وصدله أبو بكر وآمن به 

 . (٘)"فسمً ٌومبذ الصدٌك
أنس بن الثانً : أنه أسرى به من المسجد الحرام بعٌنه، وفٌه كان حٌن أسري به. روى ذلن 

 . (ٙ)مالن
 .(2)الظاهر"لال الزمخشري:" وهو 

سمعت أنسا ٌحدثنا عن لٌلة المسرى برسول هللا صلى "لال:  ،(1)شرٌن بن أبً نمرعن 
هللا علٌه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثبلثة نفر لبل أن ٌوحى إلٌه وهو نابم فً المسجد 

                                                                                                                                                                               
 .22ٙٔ/ٙ(:صٙٔٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد22ٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕٗ(:ص5٘ٓٔالمعجم الكبٌر) (٘)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 هذه شرٌن رواٌة هللا رحمه البخاري ذكر( ٕٓٔ: ٕ المصرٌة المطبعة) مسلم لصحٌح شرحه فً النووي لال(1)
( الصحٌحٌن بٌن الجمع) كتابه فً هللا رحمه الحك عبد الحافظ لال. مطوال بالحدٌث وأتى صحٌحه فً أنس عن
 مجهولة، زٌادة فٌه زاد ولد أنس، عن نمر أبً بن شرٌن رواٌة من اللفظ بهذا الحدٌث هذا: الرواٌة هذه ذكر بعد
 كابن المشهورٌن، واألبمة المتمنٌن، الحفاظ من جماعة اإلسراء حدٌث روى ولد. معروفة ؼٌر بؤلفاظ فٌه وأتى
 عند بالحافظ لٌس وشرٌن شرٌن، به أتى بما منهم أحد ٌؤت فلم( أنس عن ٌعنً) ولتادة البنانً وثابت شهاب،
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تلن الحرام، فمال أولهم: أٌهم هو؟ لال: أوسطهم هو خٌرهم، فمال أحدهم: خذوا خٌرهم، فكانت 
اللٌلة، فلم ٌرهم حتى جاءوا لٌلة أخرى فٌما ٌرى للبه، والنبً ملسو هيلع هللا ىلص تنام عٌناه، وال ٌنام للبه. 
وكذلن األنبٌاء تنام أعٌنهم، وال تنام للوبهم. فلم ٌكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند ببر زمزم، 

حتى فرغ من صدره وجوفه،  فتواله منهم جبرابٌل علٌه السبلم، فشك ما بٌن نحره إلى لبته،
فؽسله من ماء زمزم حتى أنمى جوفه، ثم أتً بطست من ذهب فٌه تور محشو إٌمانا وحكمة، 

ثم أطبمه ثم ركب البراق، فسار حتى أتى به إلى بٌت الممدس  (ٔ)ولؽادٌده فحشا به جوفه وصدره
ب بابا من أبوابها، فصلى فٌه بالنبٌٌن والمرسلٌن إماما، ثم عرج به إلى السماء الدنٌا، فضر

؟ (ٕ)فناداه أهل السماء: من هذا؟ لال: هذا جبرابٌل، لٌل: من معن؟ لال: دمحم، لٌل: أولد بعث إلٌه
لال: نعم، لالوا: فمرحبا به وأهبل فٌستبشر به أهل السماء، ال ٌعلم أهل السماء بما ٌرٌد هللا بؤهل 

ه جبرابٌل: هذا أبون، فسلم علٌه، فرد األرض حتى ٌعلمهم، فوجد فً السماء الدنٌا آدم، فمال ل
علٌه، فمال: مرحبا بن وأهبل ٌا بنً، فنعم االبن أنت، ثم مضى به إلى السماء الثانٌة، فاستفتح 
جبرابٌل بابا من أبوابها، فمٌل: من هذا؟ فمال: جبرابٌل، لٌل: ومن معن؟ لال: دمحم، لٌل: أولد 

حبا به وأهبل ففتح لهما؛ فلما صعد فٌها فإذا هو أرسل إلٌه؟ لال: نعم لد أرسل إلٌه، فمٌل: مر
بنهرٌن ٌجرٌان، فمال: ما هذان النهران ٌا جبرابٌل؟ لال: هذا النٌل والفرات عنصرهما؛ ثم 
عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبرابٌل بابا من أبوابها، فمٌل: من هذا؟ لال: جبرابٌل، لٌل: 

إلٌه؟ لال: نعم لد بعث إلٌه، لٌل: مرحبا به وأهبل ففتح له  ومن معن؟ لال: دمحم، لٌل: أولد بعث
فإذا هو بنهر علٌه لباب ولصور من لإلإ وزبرجد وٌالوت، وؼٌر ذلن مما ال ٌعلمه إال هللا، 
فذهب ٌشم ترابه، فإذا هو مسن أذفر، فمال: ٌا جبرابٌل ما هذا النهر؟ لال: هذا الكوثر الذي خبؤ 

به إلى الرابعة، فمالوا له مثل ذلن؛ ثم عرج به إلى الخامسة، فمالوا لن ربن فً اآلخرة؛ ثم عرج 
له مثل ذلن؛ ثم عرج به إلى السادسة، فمالوا له مثل ذلن؛ ثم عرج به إلى السابعة، فمالوا له مثل 

ذلن، وكل سماء فٌها أنبٌاء لد سماهم أنس، فوعٌت منهم إدرٌس فً الثانٌة، وهارون فً 
مسة لم أحفظ اسمه، وإبراهٌم فً السادسة، وموسى فً السابعة بتفضٌل الرابعة، وآخر فً الخا

كبلمه هللا، فمال موسى: رب لم أظن أن ٌرفع علً أحد، ثم عبل به فوق ذلن بما ال ٌعلمه إال هللا، 
حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا باب الجبار رب العزة، فتدلى فكان لاب لوسٌن أو أدنى، فؤوحى 

أوحى هللا فٌما أوحى خمسٌن صبلة على أمته كل ٌوم ولٌلة، ثم هبط حتى إلى عبده ما شاء، و
بلػ موسى فاحتبسه، فمال: ٌا دمحم ماذا عهد إلٌن ربن؟ لال: "عهد إلً خمسٌن صبلة على أمتً 
كل ٌوم ولٌلة؛ لال: إن أمتن ال تستطٌع ذلن، فارجع فلٌخفؾ عنن وعنهم، فالتفت إلى جبرابٌل 

فؤشار إلٌه أن نعم، فعاد به جبرابٌل حتى أتى الجبار عز وجل وهو كؤنه ٌستشٌره فً ذلن، 
مكانه، فمال: "رب خفؾ عنا، فإن أمتً ال تستطٌع هذا، فوضع عنه عشر صلوات؛ ثم رجع إلى 
موسى علٌه السبلم فاحتبسه، فلم ٌزل ٌردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات، 

وهللا راودت بنً إسرابٌل على أدنى من هذه الخمس،  ثم احتبسه عند الخمس، فمال: ٌا دمحم لد
فضعفوا وتركوه، فؤمتن أضعؾ أجسادا وللوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فلٌخفؾ عنن ربن، 
كل ذلن ٌلتفت إلى جبرابٌل لٌشٌر علٌه، وال ٌكره ذلن جبرابٌل، فرفعه عند الخمس، فمال: ٌا 

صارهم، فخفؾ عنا، لال الجبار هلالج لج: ٌا رب إن أمتً ضعاؾ أجسادهم وللوبهم وأسماعهم وأب
دمحم، لال: لبٌن وسعدٌن، فمال: إنً ال ٌبدل المول لدي كما كتبت علٌن فً أم الكتاب، ولن بكل 
حسنة عشر أمثالها، وهً خمسون فً أم الكتاب، وهً خمس علٌن؛ فرجع إلى موسى، فمال: 

ها، لال: لد وهللا راودت بنً كٌؾ فعلت؟ فمال: خفؾ عنً، أعطانا بكل حسنة عشر أمثال

                                                                                                                                                                               

 - ٖٕٗ: ٕ عٌاض الماضً فاء شرح فً الرٌاض نسٌم" فً الخفاجً الشهاب لاله ما أٌضا وانظر. الحدٌث أهل
 ."ومتنا سندا نمر أبً بن شرٌن لرواٌة نمده فً ،ٕٗٗ
 .حلمه عروق ٌعنً ولؽادٌده، صدوره به فحشا( : التوحٌد باب) البخاري فً(ٔ)
 البخاري نسخ الختبلؾ هً، كما المإلؾ رواٌة أبمٌنا ولد". بعث ولد( : "1ٖٔ: 5 الحلبً طبعة) البخاري فً(ٕ)
 .الكلم بعض رواٌة فً
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إسرابٌل على أدنى من هذا فتركوه فارجع فلٌخفؾ عنن أٌضا، لال: "ٌا موسى لد وهللا استحٌٌت 
 .(ٔ)"من ربً مما أختلؾ إلٌه، لال: فاهبط باسم هللا، فاستٌمظ وهو فً المسجد الحرام

جل أخبر أنه وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، أن ٌمال: إن هللا عز و لال الطبري:"
 .(ٕ)"أسرى بعبده من المسجد الحرام والمسجد الحرام هو الذي ٌتعارفه الناس بٌنهم إذا ذكروه

 ثم اختلفوا فً كٌفٌة إسرابه على لولٌن :
، (ٗ)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن(ٖ)أحدهما : أنه أسرَي بجسمه وروحه، روى ذلن ابن المسٌب

 .(ٙ). وحذٌفة بن الٌمان(٘)وأبو هرٌرة
 واختلؾ لابلو ذلن هل دخل بٌت الممدس وصلى فٌه أم ال، وفٌه لوالن: 

ثبت فً السنَّة الصحٌحة أن النبً صلى هللا علٌه وسلَّم أمَّ إخوانه  -وهو الصحٌح-أحدهما: 
 . األنبٌاء فً رحلته إلى بٌت الممدس

ه إلى أنه صلى فٌه باألنبٌاء، ثم عرج به إلى السماء ، ثم رجع ب (2)روى أبو هرٌرة
 المسجد الحرام فصلى فٌه صبلة الصبح من صبٌحة لٌلته.

فلما دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص المسجد األلصى لام ٌصلً، ثم التفت فإذا النبٌون  وعن ابن عباس:"
 .(1)"أجمعون ٌصلون معه

حتى الثانً: أنه علٌه الصبلة والسبلم لم ٌدخل بٌت الممدس ولم ٌُصّل فٌه وال نزل عن البراق 
 .(5)عرج به ، ثم عاد إلى ملكه. وهذا لول حذٌفة بن الٌمان

ولو صلى فٌه لكتب علٌكم الصبلة فٌه، كما كتب علٌكم الصبلة عند  ولال حذٌفة:"
 .(ٓٔ)"الكعبة

اختلؾ العلماء هل كانت تلن الصبلة لبل عروج النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماء أم بعد أن هبط كما 
 . األول منها ، والراجح :

                                                             
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٙ٘ٔ/ٔ(:ص2ٕٔالحدٌث روواه كسلم) (2)

لمد رأٌتنى فى الحجر ولرٌش تسؤلنى عن مسراى فسؤلتنى عن أشٌاء من بٌت الممدس لم أثبتها فكربت »ورد فٌه:
كربا ما كربت مثله لط فرفعه هللا لى أنظر إلٌه ما سؤلونى عن شىء إال أنبؤتهم به ولد رأٌتنى فى جماعة من 
األنبٌاء فإذا موسى لابم ٌصلى فإذا رجل جعد ضرب كؤنه من رجال شنوءة وإذا عٌسى ابن مرٌم لابم ٌصلى 

أشبه الناس به صاحبكم ٌعنى نفسه فحانت  ألرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثمفى وإذا إبراهٌم لابم ٌصلى
الصبلة فؤممتهم فلما فرؼت من الصبلة لال لابل ٌا دمحم هذا مالن صاحب النار فسلم علٌه فالتفت إلٌه فبدأنى 

 .«بالسبلم
 .ٙٙٔ/ٗ(:صٕٖٕٗأخرجه اإلمام احمد فً المسند) (1)

دخل الجنة، فسمع من جانبها وجسا، لال: ٌا جبرٌل ما هذا؟ لال: عن ابن عباس، لال: " لٌلة أسري بنبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
لال: " فلمٌه « لد أفلح ببلل، رأٌت له كذا وكذا،»هذا ببلل المإذن "، فمال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن جاء إلى الناس: 

ٌل، سبط شعره مع أذنٌه، أو فولهما موسى ملسو هيلع هللا ىلص فرحب به، ولال: مرحبا بالنبً األمً، فمال: وهو رجل آدم طو
فمال: من هذا ٌا جبرٌل؟ لال: هذا موسى علٌه السبلم، لال: فمضى فلمٌه عٌسى، فرحب به، ولال: من هذا ٌا 
جبرٌل؟ لال: هذا عٌسى لال: فمضى فلمٌه شٌخ جلٌل مهٌب فرحب به وسلم علٌه وكلهم ٌسلم علٌه، لال: من هذا 

هٌم، لال: فنظر فً النار فإذا لوم ٌؤكلون الجٌؾ، لال: من هإالء ٌا جبرٌل؟ لال: ٌا جبرٌل؟ لال: هذا أبون إبرا
هإالء الذٌن ٌؤكلون لحوم الناس، ورأى رجبل أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأٌته لال: من هذا ٌا جبرٌل؟ " لال: 

ثم التفت فإذا النبٌون أجمعون ٌصلون معه، هذا عالر النالة، لال: فلما دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص المسجد األلصى لام ٌصلً، 
فلما انصرؾ جًء بمدحٌن، أحدهما عن الٌمٌن، واآلخر عن الشمال، فً أحدهما لبن، وفً اآلخر عسل، فؤخذ 

 .اللبن فشرب منه، فمال: الذي كان معه المدح أصبت الفطرة "
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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لال عٌاض : ٌحتمل أن ٌكون صلَّى باألنبٌاء جمٌعاً :“ رحمه هللا –لال الحافظ ابن حجر 
فً بٌت الممدس ، ثم صعد منهم إلى السماوات َمن ذُكر أنه ملسو هيلع هللا ىلص رآه، وٌحتمل أن تكون صبلته 

بٌت الممدس كان لبل واألظهر : أن صبلته بهم ب. ... أن هبط من السماء فهبطوا أٌضاً  بهم بعد
 . (ٔ)"العروج

والمول الثانً : أن النبً صلى هللا علٌه السبلم أسري بروحه ولم ٌسر بجسمه، روى ذلن عن 
 .(ٕ)، ولكن هللا أسرى بروحه"-ملسو هيلع هللا ىلص -عابشة رضً هللا عنها لالت : ما فُِمَد َجَسُد رسول هللا 

كانت "أن معاوٌة بن أبً سفٌان، كان إذا سبل عن مسرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: وروي  
 .(ٖ)"رإٌا من هللا صادلة

وما جعلنا الرإٌا }فلم ٌنكر ذلن من لولها الحسن أن هذه اآلٌة نزلت "لال ابن إسحاق: 
ٌا بنً إنً أرى فً }بنه ولمول هللا فً الخبر عن إبراهٌم، إذ لال ال {التً أرٌنان إال فتنة للناس

ثم مضى على ذلن، فعرفت أن الوحً ٌؤتً باألنبٌاء من هللا  {المنام أنً أذبحن فانظر ماذا ترى
أٌماظا ونٌاما، وكان رسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "تنام عٌنً وللبً ٌمظان" فاهلل أعلم أي ذلن كان لد جاءه 

 .(ٗ)"ته كان نابما أو ٌمظانا كل ذلن حك وصدقوعاٌن فٌه من أمر هللا ما عاٌن على أي حاال
وكان الحسن ٌتؤول لوله تعالى :}وما َجعَلنا الرإٌا التً أرٌنان إالّ فتنًة لال الماوردي:" 
[ أنها فً المعراج ، ألن المشركٌن كذبوا ذلن وجعلوا ٌسؤلونه عن بٌت  ٓٙللناس{ ] اإلسراء : 

ذكر لهم أنه رأى فً طرٌمه لعباً مؽطى مملوءاً الممدس وما رأى فً طرٌمه فوصفه لهم ، ثم 
ماء ، فشرب الماء ثم ؼطاه كما كان ، ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم فً طرٌك الشام تحمل 
ً ، وأنها تمُدم ٌوم كذا مع طلوع الشمس ، ٌمدمها جمل أورق ؛ فخرجوا فً ذلن الٌوم  متاعا

د أشرلت ولم تؤت ، ولال آخر : هذه وهللا العٌر ٌستمبلونها ، فمال لابل منهم : هذه وهللا الشمس ل
ٌمُدمها جمل أورق كما لال دمحم . وفً هذا دلٌل على صحة المول األول أنه أسرى بجسمه 

 .(٘)وروحه"
والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال: إن هللا أسرى بعبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:"

من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى، كما أخبر هللا عباده، وكما تظاهرت به األخبار عن 
ألنبٌاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أن هللا حمله على البراق حٌن أتاه به، وصلى هنالن بمن صلى من ا

والرسل، فؤراه ما أراه من اآلٌات؛ وال معنى لمول من لال: أسرى بروحه دون جسده، ألن ذلن 
لو كان كذلن لم ٌكن فً ذلن ما ٌوجب أن ٌكون ذلن دلٌبل على نبوته، وال حجة له على رسالته، 

لم ٌكن وال كان الذٌن أنكروا حمٌمة ذلن من أهل الشرن، وكانوا ٌدفعون به عن صدله فٌه، إذ 
منكرا عندهم، وال عند أحد من ذوي الفطرة الصحٌحة من بنً آدم أن ٌرى الرابً منهم فً 
المنام ما على مسٌرة سنة، فكٌؾ ما هو على مسٌرة شهر أو ألل؟ وبعد، فإن هللا إنما أخبر فً 
ل هللا كتابه أنه أسرى بعبده، ولم ٌخبرنا أنه أسرى بروح عبده، ولٌس جابزا ألحد أن ٌتعدى ما لا
  :(ٙ)إلى ؼٌره. فإن ظن ظان أن ذلن جابز، إذ كانت العرب تفعل ذلن فً كبلمها، كما لال لابلهم

                                                             
 .5ٕٓ/2باري:فتح ال (ٔ)
 .ٖٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
( بؽم( )عما( )عنك( )وٌب) واللسان ،ٕٙ - ٔٙ /ٔ للفراء المرآن ومعانً ،ٙٔٔ: زٌد أبً نوادرانظر:  (ٙ)

 .وؼٌرها
 :ولبله طرٌمه، فى تبعه ذببا ٌخاطب الطهوى الخرق لذى أبٌات من البٌت
 باللحاق له صاحبا لٌإذن...  ٌسرى بات لذبب تعجب ألم
 نصب نصب وٌبل هللا ألزمن: معناه وٌلن تمول كما زٌد ووٌب وٌبن: تمول «وبل» مثل كلمة «وٌب» و

 .لزٌد وٌبا فملت منونا ونصبت لزٌد وٌب: للت رفعت، بالبلم جبت فإن. المصادر
 .المعز من األنثى: والعناق. به تفصح ال صوت النالة وبؽام
 ٕٔ ،ٕٓ: ٔ والخزانة ،5ٔٔ: والمختلؾ المإتلؾ فً باسمه سمً ومن ،الشاعر اسم فً االختبلؾ وانظر
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 حسبت بؽام راحلتً عنالا ... وما هً وٌب ؼٌرن بالعناق 
ٌعنً: حسبت بؽام راحلتً صوت عناق، فحذؾ الصوت واكتفى منه بالعناق، فإن العرب تفعل 

لم منهم به من الكبلم. فؤما فٌما ال داللة علٌه إال بظهوره، وال ذلن فٌما كان مفهوما مراد المتك
ٌوصل إلى معرفة مراد المتكلم إال ببٌانه، فإنها ال تحذؾ ذلن؛ وال داللة تدل على أن مراد هللا 

أسرى بروح عبده، بل األدلة الواضحة، واألخبار المتتابعة عن رسول  {أسرى بعبده:}من لوله 
 أن هللا أسرى به على دابة ٌمال لها البراق؛ ولو كان اإلسراء بروحه لم تكن الروح هللا ملسو هيلع هللا ىلص

محمولة على البراق، إذ كانت الدواب ال تحمل إال األجسام. إال أن ٌمول لابل: إن معنى لولنا: 
أسرى روحه: رأى فً المنام أنه أسرى بجسده على البراق، فٌكذب حٌنبذ بمعنى األخبار التً 

عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أن جبرابٌل حمله على البراق، ألن ذلن إذا كان مناما على لول لابل  روٌت
هذا المول، ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب، ولم ٌحمل على البراق جسم النبً صلى هللا 

ه، وال شًء منه، وصار األمر علٌه وسلم، لم ٌكن النبً ملسو هيلع هللا ىلص على لوله حمل على البراق ال جسم
عنده كبعض أحبلم النابمٌن، وذلن دفع لظاهر التنزٌل، وما تتابعت به األخبار عن رسول هللا 

 .(ٔ)"ملسو هيلع هللا ىلص، وجاءت به اآلثار عن األبمة من الصحابة والتابعٌن
الذي بارن هللا حوله فً الزروع  ، أي:"[ٔ}الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"والثمار وؼٌر ذلن، وجعله محبل لكثٌر من األنبٌاء
ٌمول تعالى ذكره: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه فً معاٌشهم وألواتهم  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"وحروثهم وؼروسهم
 ثبلثة وجوه:، [ٔ}الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً تفسٌر  

 .(٘)، وبه لال الفراء(ٗ)أحدها : ٌعنً بالثمار ومجاري األنهار. وهذا معنى لول السدي
 .(ٙ)"أنبتنا حوله الشجر لال السدي:"

 .(2)"أي : فً الزروع والثمار  لال ابن كثٌر:"
 .(1)الثانً : بمن جعل حوله من األنبٌاء والصالحٌن ولهذا جعله ممدساً. حكاه الماوردي

إن هللا  ،أتدرى ما ٌمول هللا فى الشام »لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً ابن حوالة األزدىوروي 
 .(5)«ٌا شام أنت صفوتى من ببلدى فٌن خٌرتى من عبادى إن هللا تكفل لى بالشام وأهله :ٌمول

الوحى، وهو ٌرٌد بركات الدٌن والدنٌا، ألنه متعبد األنبٌاء من ولت موسى ومهبط الثالث: 
  .(ٓٔ). لاله الزمخشريمحفوؾ باألنهار الجارٌة واألشجار المثمرة

ٌَاتَِنا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  لٌشاهد عجابب لدرة هللا وأدلة  ، أي:"[ٔ}ِلنُِرٌَهُ ِمْن آ
 .(ٔٔ)"وحدانٌته
 .(ٕٔ)"ٌعنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أسري به لٌرٌه تلن اللٌلة العجابب لال الفراء:" 

                                                             
 .ٖٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٕٓ/2(:ص21ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .5ٖٕٓ/2(:ص21ٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
( لال الهٌثمى: رواه الطبرانى من طرٌمٌن ورجال أحدهما 5٘/ٓٔأخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوابد )(5)

( . ٔٓٙ، رلم ٖ٘ٗ/ٔوهو ثمة. وأخرجه أٌضا: الطبرانى فى الشامٌٌن )رجال الصحٌح، ؼٌر صالح بن رستم، 
 ( .ٕٓٔ/ٔوابن عساكر )

 .والحدٌث عند أبى داود وؼٌره وسٌؤتى بطرؾ: "سٌصٌر األمر"
 .1ٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: كً نري عبدنا دمحما من آٌاتنا، ٌمول: من عبرنا وأدلتنا  لال الطبري:" 
وحججنا، وذلن هو ما لد ذكرت فً األخبار التً روٌتها آنفا، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرٌه فً طرٌمه 

 .(ٔ)"إلى بٌت الممدس، وبعد مصٌره إلٌه من عجابب العبر والمواعظ
ما أراه هللا من اآلٌات والعبر فً طرٌك بٌت  {،لنرٌه من آٌاتنا:"}تادة، لوله عن ل 
 .(ٕ)"الممدس
ٌَاتَِنا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    :(ٖ)، وجهان[ٔ}ِلنُِرٌَهُ ِمْن آ

أحدهما : أن اآلٌات التً أراه فً هذا المسرى أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
 وهً مسٌرة شهر .األلصى فً لٌلة ، 

 الثانً : أنه أراه فً هذا المسرى آٌات. 
 :(ٗ)وفٌها لوالن

 أحدهما : ما أراه من العجابب التً فٌها اعتبار .
 الثانً : من أري من األنبٌاء حتى وصفهم واحداً واحداً.

بالٌاء، ولمد تصرؾ الكبلم على لفظ الؽابب والمتكلم فمٌل: « لٌرٌه»ولرأ الحسن:  
، وهً طرٌمة {إنه هو}، ثم {من آٌاتنا}، على لراءة الحسن، ثم «لٌرٌه»ثم { باركنا}ثم  {أسرى}

 .(٘)االلتفات التً هً من طرق الببلؼة
إن هللا سبحانه وتعالى هو  ، أي:"[ٔ}إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"السمٌع لجمٌع األصوات، البصٌر بكل ُمْبَصر، فٌعطً ُكبل ما ٌستحمه فً الدنٌا واآلخرة
ٌمول تعالى ذكره: إن الذي أسرى بعبده هو السمٌع لما ٌمول هإالء  لال الطبري:" 

ممدس، ولؽٌر ذلن من لولهم ولول المشركون من أهل مكة فً مسرى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى بٌت ال
ؼٌرهم، البصٌر بما ٌعملون من األعمال، ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن، وال ٌعزب عنه علم 

شًء منه، بل هو محٌط بجمٌعه علما، ومحصٌه عددا، وهو لهم بالمرصاد، لٌجزي جمٌعهم بما 
 .(2)"هم أهله

ومكذبهم ،  وكافرهم ، مصدلهمأي : السمٌع أللوال عباده ، مإمنهم لال ابن كثٌر:"
 .(1)" البصٌر بهم فٌعطً كبل ما ٌستحمه فً الدنٌا واآلخرة

بؤفعاله، العالم بتهذبها وخلوصها،  {البصٌر} ،أللوال دمحم {السمٌع} لال الزمخشري:" 
 .(5)"فٌكرمه وٌمربه على حسب ذلن

 :(ٓٔ)، وجهان[ٔ }إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلَبِصٌُر{ ]اإلسراء :لوله تعالى:وفً  
أحدهما : أنه وصؾ نفسه فً هذه الحال بالسمٌع والبصٌر ، وإن كانتا من صفاته البلزمة لذاته 
فً األحوال كلها ألنه حفظ رسوله عند إسرابه فً ظلمة اللٌل فبل ٌضر أال ٌبصر فٌها ، وسمع 

 دعاءه فؤجابه إلى ما سؤل ، فلهذٌن وصؾ هللا نفسه بالسمٌع البصٌر .
: أن لومه كذبوه عن آخرهم بإسرابه ، فمال : }السمٌع{ ٌعنً: لما ٌمولونه من تصدٌك أو  الثانً

 تكذٌب ، }البصٌر{ لما ٌفعله من اإلسراء والمعراج .
 الفوابد:

                                                             
 .ٖٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٗٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙ/٘ -2ٔٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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أن كمال المخلوق فً تحمٌك عبودٌته هلل تعالى. وكلما ازداد العبد تحمٌما للعبودٌة ازداد  -ٔ
خلوق ٌخرج عن العبودٌة بوجه من الوجوه، وأن كماله وعلت درجته ومن توهم أن الم

 .الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلك وأضلهم
تعالى: }سبحان الذي أسرى  لالعلى أن اإلسراء بجسده فً الٌمظة، فً اآلٌة الدلٌل  -ٕ

عبارة عن مجموع  :«العبد»بعبده لٌبل من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى{ و
إلنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروؾ عند الجسد والروح، كما أن ا

اإلطبلق، وهو الصحٌح. فٌكون اإلسراء بهذا المجموع، وال ٌمتنع ذلن عمبل، ولو جاز 
 .استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول المبلبكة، وذلن ٌإدي إلى إنكار النبوة

ن إظهارا لصدق دعوى أنه كان ذل أوال:  الحكمة فً اإلسراء إلى بٌت الممدسأن  -ٖ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المعراج حٌن سؤلته لرٌش عن نعت بٌت الممدس فنعته لهم وأخبرهم عن 
عٌرهم التً مر علٌها فً طرٌمه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلن، 
دس، إذ ال ٌمكن اطبلعهم على ما فً السماء لو أخبرهم عنه، ولد اطلعوا على بٌت المم

 فؤخبرهم بنعته.
فً حدٌث المعراج دلٌل على ثبوت صفة العلو هلل تعالى من وجوه، لمن تدبره، أن فً و -ٗ

 وباهلل التوفٌك.
 :«االبصٌر»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -٘
الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن الحاجات، : هو "«السمٌع»فـ -

 .(ٔ)"البعٌد عنده لرٌب فالسر عنده عبلنٌة
 .(ٕ) "المدرن لجمٌع المبصرات"ٌعنً:  : «البصٌر»و -

الذي أحاط بصره بجمٌع المبصرات فً ألطار  :«البصٌر» لال السعدي:"

األرض والسماوات، حتى أخفى ما ٌكون فٌها فٌرى دبٌب النملة السوداء على الصخرة 
والظاهرة، وسرٌان الموت فً الصماء فً اللٌلة الظلماء، وجمٌع أعضابها الباطنة، 

أعضابها الدلٌمة، وٌرى سرٌان المٌاه فً أؼصان األشجار، وعرولها وجمٌع النباتات 
عروق النملة، والنحلة،  (ٖ)على اختبلؾ أنواعها، وصؽرها، ودلتها، وٌرى نٌاط

والبعوضة، وأصؽر من ذلن، فسبحان من تحدث العمول فً عظمته، وسعة متعلمات 
صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخبره بالؽٌب، والشهادة والحاضر، والؽابب، وٌرى 
خٌانات األعٌن، وتملبات األجفان، وحركات الجنان، لال تعالى: }الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم 

}ٌَْعلَُم َخابِنَةَ األَْعٌُِن  [ٕٕٓ-1ٕٔ]الشعراء:تَمَلُّبََن فًِ السَّاِجِدٌَن إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{وَ 
ُدوُر{ ٍء َشِهٌٌد{ [5ٔ]ؼافر:َوَما تُْخِفً الصُّ ًْ ُ َعَلى ُكّلِ َش أي مطلع،  [5]البروج:}َوَّللاَّ

 .(ٗ)"ومحٌط علمه، وبصره، وسمعه بجمٌع الكابنات
 
 رآنالم

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ هًُدى ِلبَنًِ إِْسَرائٌَِل أاَل  تَت ِخذُوا ِمْن ُدوِنً َوِكٌاًل ) ({ ]اإلسراء : ٕ}َوآتَ
ٕ] 

 التفسٌر:
م موسى علٌه السبلم بإعطابه التوراة، وجعلها بٌانًا للحك  م هللا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص باإلسراء، َكرَّ وكما كرَّ
وإرشاًدا لبنً إسرابٌل، متضمنة نهٌهم عن اتخاذ ؼٌر هللا تعالى ولًٌا أو معبوًدا ٌفوضون إلٌه 

 أمورهم.

                                                             
 .5ٕٓ، وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:1ٔٔ:الشافٌة الكافٌة توضٌح(ٔ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٕ)
 .15ٕص) المحٌط الماموس: انظر. المستبطن العرق أي: النٌاط(ٖ)
 .ٖٙ،  ٖ٘: المبٌن الواضح الحك(ٗ)
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ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   .(ٔ)"أعطٌنا موسى التوراة ، أي:"[ٕ}َوآتَ
 .(ٕ)"التوراة :ٌعنً لال ابن كثٌر:" 
هداٌةً لبنً إسرابٌل  ، أي:"[ِٕلبَِنً إِْسَراِبٌَل{ ]اإلسراء : }َوَجعَْلنَاهُ هًُدى لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ٌخرجهم بواسطة ذلن الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم واإِلٌمان
 .(ٗ){ "} ِلبَنًِ إِْسَراِبٌلَ ، هادٌا أي الكتاب لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"جعله هللا لهم هدى، ٌخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعله رحمة لهم لال لتادة:" 
متضمنة نهٌهم عن اتخاذ  ، أي:"[ٕ}أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونًِ َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ؼٌر هللا تعالى ولًٌا أو معبوًدا ٌفوضون إلٌه أمورهم
أي ولًٌا وال نصًٌرا وال معبوًدا  ،لببل تتخذوا } ِمْن ُدونًِ َوِكٌبل { :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"دونً ؛ ألن هللا تعالى أنزل على كل نبً أرسله أن ٌعبده وحده ال شرٌن له
 ، وجوه:[ٕ}أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونًِ َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(1)أحدها : شرٌكاً ، لاله مجاهد
كؤن مجاهدا جعل إلامة من ألام شٌبا سوى هللا ممامه شرٌكا منه له،  لال الطبري:" 

 .(5)هللا"ووكٌبل للذي ألامه ممام 
 .(ٓٔ)الثانً : ٌعنً: ولٌا. لاله مماتل

 .(ٖٔ)، والفراء(ٕٔ)، والكلبً(ٔٔ)الثالث: ٌعنً: ربّاً ٌتوكلون علٌه فً أمورهم ، لاله سهل التستري
 .(ٗٔ)بؤمورهم ، حكاه الفراءالرابع : كفٌبًل 
 .(٘ٔ)بالٌاء على الخبر عن بنً إسرابٌل ،«أال ٌتخذوا» ولرئ: 
 الفوابد:
 بٌان إفضال هللا تعالى على األمتٌن اإلسبلمٌة واإلسرابٌلٌة. -ٔ

 بٌان سر إنزال الكتب وهو هداٌة الناس عبادة هللا تعالى وتوحٌده فٌها. -ٕ
مستخلفون فٌه، فالملن هلل، وهو وكٌلهم، فهم الأن هللا تعالى هو مالن الملن، أما البشر  -ٖ

 .فالملن لهم، وذلن ملن االستخبلؾ، وبهذا كان الحك تعالى مالن الملن
أن التوكل فرٌضة ٌجب إخبلصه هلل تعالى ألنه من أفضل العبادات، وأعلى ممامات  -ٗ

تَتَِّخذُوا  }أاَلَّ  ، لال تعالى:التوحٌد. بل ال ٌموم به على وجه الكمال إال خواص المإمنٌن
 .ِمْن ُدونًِ َوِكٌبلً{

 
 المرآن

ٌ ةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ إِن هُ َكاَن َعْبًدا َشكُوًرا )  [ٖ({ ]اإلسراء : ٖ}ذُّرِ

                                                             
 .ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:1ٕٗانظر: تفسٌر مجاهد: (1)
 .ٖٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕ٘انظر: تفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 التفسٌر:
ٌا سبللة الذٌن أنجٌناهم وَحَمْلناهم مع نوح فً السفٌنة ال تشركوا باهلل فً عبادته، وكونوا 

 علٌه السبلم؛ إنه كان عبًدا شكوًرا هلل بملبه ولسانه وجوارحه.شاكرٌن لنعمه، ممتدٌن بنوح 
ٌَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوٍح{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌا سبللة الذٌن أنجٌناهم  ، أي:"[ٖ}ذُّرِ

وَحَمْلناهم مع نوح فً السفٌنة ال تشركوا باهلل فً عبادته، وكونوا شاكرٌن لنعمه، ممتدٌن بنوح 
 .(ٔ)"علٌه السبلم
تمدٌره : ٌا ذرٌة من حملنا مع نوح. فٌه تهٌٌج وتنبٌه على المنة، أي : ٌا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)" سبللة من نجٌنا فحملنا مع نوح فً السفٌنة ، تشبهوا بؤبٌكم
عنى بالذرٌة: جمٌع من احتج علٌه جل ثناإه بهذا المرآن من أجناس  لال الطبري:" 

إسرابٌل وؼٌرهم، وذلن أن كل من على األرض من بنً آدم، األمم، عربهم وعجمهم من بنً 
 .(ٖ)"فهم من ذرٌة من حمله هللا مع نوح فً السفٌنة

والناس كلهم ذرٌة من أنجى هللا فً تلن السفٌنة، وذكر لنا أنه ما نجا فٌها  لال لتادة:" 
ٌومبذ ؼٌر نوح وثبلثة بنٌن له، وامرأته وثبلث نسوة، وهم: سام، وحام، وٌافث؛ فؤما سام: فؤبو 

 .(ٗ)"العرب؛ وأما حام: فؤبو الحبش؛ وأما ٌافث: فؤبو الروم
 .(٘)"نً إسرابٌل وؼٌرهممن ب {،ذرٌة من حملنا مع نوح:"}عن مجاهد  
 .(ٙ)"بنوه ونساإهم ونوح، ولم تكن امرأته"لال مجاهد: و 
إنه كان عبًدا شكوًرا هلل بملبه  ، أي:"[ٖ}إِنَّهُ َكاَن َعْبًدا َشكُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2)"ولسانه وجوارحه
 .(1)"نوح كان عبدا شكورا هلل على نعمه لال الطبري: ٌعنً:" 
 .(5)"فاذكروا أنتم نعمتً علٌكم بإرسالً إلٌكم محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ابن كثٌر: أي:"لال  

 -، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أنا سٌد الناس ٌوم المٌامة -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 
ولد سمان : فٌؤتون نوًحا فٌمولون : ٌا نوح ، أنت أول الرسل إلى أهل األرض ،  -بطوله ، وفٌه 

 .وذكر الحدٌث بكماله .(ٓٔ)هللا عبًدا شكوًرا ، اشفع لنا إلى ربن"
 ، وجوه:[ٖ}إِنَّهُ َكاَن َعْبًدا َشكُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

، لاله لبس ثوبا أو أكل طعاما، فسمً عبدا شكوراإذا  ٌحمد هللاأحدها : أنه سماه شكوراً ألنه كان 
 .(ٕٔ)مسعودسعٌد بن ، و(ٔٔ)سلمان
إنه لم ٌجدد ثوبا لط إال حمد هللا، ولم ٌبل ثوبا لط إال حمد هللا، وإذا  :"مجاهد  ولال 

شرب شربة حمد هللا، لال: الحمد هلل الذي سمانٌها على شهوة ولذة وصحة، ولٌس فً تفسٌرها، 
 .(ٖٔ)"وإذا شرب شربة لال هذا، ولكن بلؽنً ذا

نوح عبدا شكورا أنه كان إذا أكل الطعام لال: إنما سمً "عن عمران بن سلٌم، لال:  
الحمد هلل الذي أطعمنً، ولو شاء أجاعنً وإذا شرب لال: الحمد هلل الذي سمانً، ولو شاء 

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٗ٘/2ٔالطبري:أخرجه  (٘)
 .ٖٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .(2ٕٔٗصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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أظمؤنً، وإذا لبس ثوبا لال: الحمد هلل الذي كسانً، ولو شاء أعرانً، وإذا لبس نعبل لال: الحمد 
حاجة لال: الحمد هلل الذي أخرج عنً أذاه، ولو هلل الذي حذانً، ولو شاء أحفانً، وإذا لضى 

 .(ٔ)"شاء حبسه
إنما سمى هللا نوحا عبدا شكورا، أنه "ابن أبً مرٌم ، لال: ما أخرجه الطبري بسنده عن الثانً : 

كان إذا خرج البراز منه لال: الحمد هلل الذي سوؼنٌن طٌبا، وأخرج عنى أذان، وأبمى 
 .(ٕ)"منفعتن

 .(ٖ)ثوباً إال حمد هللا تعالى عند لباسه ، لاله لتادةأنه كان ٌستجد 
 .(ٗ)"كان إذا لبس ثوبا لال: الحمد هلل، وإذا أخلمه لال: الحمد هلل ولال لتالدة:" 
وكان ٌؤمر إذا استجد الرجل ثوبا أن ٌمول: الحمد هلل الذي كسانً ما أتجمل  ولال لتادة:" 

 .(٘)"به، وأواري به عورتً
 :(ٙ)وٌحتمل وجهٌن

 أحدهما : أن نوحاً كان عبداً شكوراً فجعل هللا تعالى موسى من ذرٌته .
 الثانً : أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله تعالى من ذرٌة نوح .

 الفوابد:
 .وجوب شكر هللا تعالى على نعمه -ٔ
 .هللا على بنً إسرابٌل أنهم ذرٌة ذلن العبد الصالح نوح علٌه السبلمامتنان  -ٕ
 :الٌهود لؤلنبٌاء علٌه السبلم فً التوراة المحرفةوصؾ بطبلن  -ٖ

من ٌمرأ التوراة والكتب الملحمة بها ٌجد أن أنبٌاء هللا والموكلٌن بهداٌة الناس 
وتعلٌمهم الهدى والخٌر ال ٌتمتعون بصفات الصالحٌن واألتمٌاء، بل ٌجد أن العهد المدٌم 

عنها كثٌر من الناس العادٌٌن. فكٌؾ ٌنسب إلٌهم كثٌراً من المخازي والمبابح التً ٌتنزه 

ٌلٌك أن ٌنسب شًء من ذلن إلى األنبٌاء الذٌن لد اصطفاهم هللا وخصهم بهذه المهمة 
 العظٌمة وهً تبلٌػ دٌنه والذٌن هم لدوة للصالحٌن وأبمة فً البر والتمى.

ومما الشن فٌه أن األنبٌاء علٌهم السبلم أكمل الناس دٌناً وورعاً وتموى، وأن 
 اصطفاهم ورعاهم وكملهم وحفظهم وعصمهم من المبابح والرذابل، هذه حمٌمتهم ببل هللا

مراء وال تردد، وما أضافه الٌهود إلٌهم مما ال ٌلٌك نسبته إلٌهم هو محض إفتراء 
وكذب، ودلٌل واضح على تحرٌفهم لكتبهم ألؼراض فً نفوسهم، ؼٌر مراعٌن حرمة 

ه أولبن األنبٌاء علٌهم السبلم من الكمال البشري فً لممام النبوة، وال لما جبل هللا علٌ
 خْلمهم وُخلمِهم.
األمثلة الدالة على تحرٌؾ الٌهود لكتابهم بطعنهم فً أنبٌاء هللا عز وجل  ومن

نوح علٌه  ووصفهم بالصفات التً ال ٌجوز بحال نسبتها إلٌهم فمن ذلن لولهم فً:
ً عل، إذ السبلم ٌه السبلم، شرب الخمر وتعرى داخل زعم الٌهود فً كتابهم أن نوحا
ً وؼرس كرماً ٕٓ/5وفً هذا لالوا فً سفر التكوٌن ) خبابه ( "وابتدأ نوح ٌكون فبلحا

 وشرب من الخمر وتعرى داخل خبابه".
هكذا وصفوا نبً هللا نوحاً علٌه السبلم وهو أول أنبٌاء هللا إلى المشركٌن والذي 

ٌن عاماً كما ذكر هللا عز وجل حٌث لال: }َولَمَْد دعا لومه إلى دٌن هللا ألؾ سنة إال خمس
ً فَؤََخذَهُُم الطُّوفَاُن َوُهْم  أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى لَْوِمِه فَلَِبَث فٌِِهْم أَْلَؾ َسنٍَة إِالَّ َخْمِسٌَن َعاما

 .[ٗٔ:العنكبوت]َظاِلُموَن{ 

                                                             
 .ٖ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)



ٙ1 
 

ٌه السبلم فمال وامتن هللا على بنً إسرابٌل أنهم ذرٌة ذلن العبد الصالح نوح عل
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ هُدًى ِلبَِنً إِْسرابٌَل أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونًِ َوِكٌبًل  جل وعبل }َوآتَ

ٌَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ إِنَّهُ َكاَن َعْبداً َشكُوراً{   [.ٖ:اإلسراء]ذُّرِ
العبد الصالح، والٌهود ٌصفونه  هللا على بنً إسرابٌل بنسبتهم إلى ذلنفامتن 

بتلن النمٌصة، وما ذلن منهم إالّ خدمة ألهوابهم وأؼراضهم التً تتضح من بمٌة كبلمهم 
( "فؤبصر حام ٕٕ/5فً المصة نفسها حٌث ٌمولون بعد الكبلم السابك فً سفر التكوٌن )

على أبو كنعان عورة أبٌه وأخبر أخوٌه خارجاً، فؤخذ سام وٌافث الرداء ووضعاه 
أكتافهما ومشٌا إلى الوراء فلم ٌبصرا عورة أبٌهما، فلما استٌمظ نوح من خمره علم ما 

 فعل به إبنه الصؽٌر. فمال ملعون كنعان عبد العبٌد ٌكون إلخوته".
فٌتضح من هذا النص أن ممصد الٌهود منه لعن الكنعانٌٌن الذٌن كانوا أعداًء 

ً ظاهراً من أبٌه  ناحٌة أن حام هو الذي أبصر عورة لبنً إسرابٌل، كما أن فٌه خطؤ
حسب النص السابك، فلماذا ٌلعن ابنه كنعان، مع أن لحام أبناًء آخرٌن ؼٌر كنعان فإن 

 ( "وبنو حام كوش ومصر اٌم ونوط وكنعان".ٙ/ٓٔالٌهود لالوا فً سفر التكوٌن )
فلماذا ُخص كنعان من بٌن إخوته؟ ما ذلن إال لهدؾ خاص فً نفوسهم وهو 

الكنعانٌٌن أعدابهم ولو كان باالفتراء على هللا عز وجل وعلى نبٌه نوح علٌه  لعن
 .(ٔ)السبلم

 
 المرآن

ا َكبًٌِرا  ٌِْن َولَتَْعلُن  عُلُوًّ تَ ٌْنَا إِلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل فًِ اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدن  فًِ اِْلَْرِض َمر  ({ ٗ)}َولََض
 [ٗ]اإلسراء : 

 التفسٌر:
إسرابٌل فً التوراة التً أُنزلت علٌهم بؤنه ال بد أن ٌمع منهم إفساد مرتٌن فً  وأخبرنا بنً

 وما وااله بالظلم، ولَتْل األنبٌاء والتكبر والطؽٌان والعدوان.« بٌت الممدس»
َنا إَِلى َبنًِ إِْسَرابٌَِل فًِ اْلِكتَاِب{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْ وأخبرنا بنً  ، أي:"[ٗ}َولََض

 .(ٕ)"إسرابٌل فً التوراة التً أُنزلت علٌهم
ٌمول تعالى : إنه لضى إلى بنً إسرابٌل فً الكتاب ، أي : تمدم إلٌهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"وأخبرهم فً الكتاب الذي أنزله علٌهم 
نَا إَِلى بَِنً إِْسَرابٌَِل فًِ اْلِكتَاِب{لوله تعالى:وفً   ٌْ  وجوه: ،}َولََض

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)أحدها: معناه: أعلمناهم. لاله ابن عباس
الفراغ من الشًء، ثم ٌستعمل فً كل مفروغ منه، «: المضاء»معنى  لال الطبري:" 

فتؤوٌل الكبلم فً هذا الموضع: وفرغ ربن إلى بنً إسرابٌل فٌما أنزل من كتابه على موسى 
 .(ٙ).."لهم صلوات هللا وسبلمه علٌه بإعبلمه إٌاهم، وإخباره

ٌِْه ذَِلَن األْمَر أَنَّ َدابَِر َهُإالِء َمْمطُوٌع  لال ابن كثٌر:"  َل ٌْنَا إِ كما لال تعالى : } َولََض
 .(2)" [ أي : تمدمنا إلٌه وأخبرناه بذلن وأعلمناه به ُٙٙمْصبِِحٌَن { ] الحجر : 
 .(ٔ)، ولتادة(1)لاله ابن عباس أٌضا .لضاء مضى علٌهمالثانً: معناه:أنه  

                                                             
 .5ٓٔ-1ٓٔانظر: دراسات فً االدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة: (ٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)"لضاء لضاه على الموم كما تسمعون لال لتادة:" 
 .(ٖ)الثالث: معناه: اخبرناهم. لاله مجاهد
 .(ٗ)الرابع:  معناه: حكمنا ، لاله لتادة

وكل هذه األلوال تعود معانٌها إلى ما للت فً معنى لوله )ولضٌنا( وإن  لال الطبري:" 
كان الذي اخترنا من التؤوٌل فٌه أشبه بالصواب إلجماع المراء على لراءة لوله )لتفسدن( بالتاء 
دون الٌاء، ولو كان معنى الكبلم: ولضٌنا علٌهم فً الكتاب، لكانت المراءة بالٌاء أولى منها 

 .(٘)"معناه لما كان أعلمناهم وأخبرناهم، وللنا لهم: كانت التاء أشبه وأولى للمخاطبةبالتاء، ولكن 
ٌِْن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  تَ لٌحصلنَّ منكم اإلفساد فً  ، أي:"[ٗ}لَتُْفِسُدنَّ فًِ اأْلَْرِض َمرَّ

 .(ٙ)"أرض فلسطٌن وما حولها مرتٌن
ٌمول: لتعصن هللا ٌا معشر بنً إسرابٌل ولتخالفن أمره فً ببلده  لال الطبري:" 
 .(2).."مرتٌن
أما إفسادهم فً األرض المرة اآلخرة، فبل اختبلؾ بٌن أهل العلم أنه كان  لال الطبري:" 

 .(1)"لتلهم ٌحٌى بن زكرٌا
ً وتؽلبهم على أموالهم لهر لال الماوردي:"  اً، الفاسد الذي فعلوه لتلهم للناس ظلما

 .(5)وإخراب دٌارهم بؽٌاً"
: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن بنً إسرابٌل لما اعتدوا وعلوا، ولتلوا لالحذٌفة بن الٌمان عن 

األنبٌاء، بعث هللا علٌهم ملن فارس بختنصر، وكان هللا ملكه سبع مبة سنة، فسار إلٌهم حتى 
زكرٌا سبعٌن ألفا، ثم سبى أهلها وبنً دخل بٌت الممدس فحاصرها وفتحها، ولتل على دم 

األنبٌاء، وسلب حلً بٌت الممدس، واستخرج منها سبعٌن ألفا ومبة ألؾ عجلة من حلً حتى 
عظٌما عند هللا؟ لال: أجل بناه  أورده بابل، لال حذٌفة: فملت: ٌا رسول هللا لمد كان بٌت الممدس

طه ببلطة من ذهب وببلطة من سلٌمان بن داود من ذهب ودر وٌالوت وزبرجد، وكان ببل
فضة، وعمده ذهبا، أعطاه هللا ذلن، وسخر له الشٌاطٌن ٌؤتونه بهذه األشٌاء فً طرفة عٌن، 
فسار بختنصر بهذه األشٌاء حتى نزل بها بابل، فؤلام بنوا إسرابٌل فً ٌدٌه مبة سنة تعذبهم 

 رحمهم، فؤوحى إلى ملن من المجوس وأبناء المجوس، فٌهم األنبٌاء وأبناء األنبٌاء، ثم إن هللا
ملون فارس ٌمال له كورس، وكان مإمنا، أن سر إلى بماٌا بنً إسرابٌل حتى تستنمذهم، فسار 
كورس ببنً إسرابٌل وحلً بٌت الممدس حتى رده إلٌه، فؤلام بنو إسرابٌل مطٌعٌن هلل مبة سنة، 

اء من ؼزا مع بختنصر، فؽزا ثم إنهم عادوا فً المعاصً، فسلط هللا علٌهم ابطٌانحوس فؽزا بؤبن
بنً إسرابٌل حتى أتاهم بٌت الممدس، فسبى أهلها، وأحرق بٌت الممدس، ولال لهم: ٌا بنً 
إسرابٌل إن عدتم فً المعاصً عدنا علٌكم بالسباء، فعادوا فً المعاصً، فسٌر هللا علٌهم السباء 

لبحر، فسباهم وسبى حلً بٌت الثالث ملن رومٌة، ٌمال له لالس بن إسباٌوس، فؽزاهم فً البر وا
الممدس، وأحرق بٌت الممدس بالنٌران، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هذا من صنعة حلً بٌت الممدس، 
وٌرده المهدي إلى بٌت الممدس، وهو ألؾ سفٌنة وسبع مبة سفٌنة، ٌرسى بها على ٌافا حتى تنمل 

 .(ٓٔ)ن"إلى بٌت الممدس، وبها ٌجمع هللا األولٌن واآلخرٌ

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . ٖ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري:(1)
 .1ٕٕ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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كان مما أنزل هللا على موسى فً خبره عن بنً إسرابٌل، وفً "ابن إسحاق،: لال 
ولضٌنا إلى بنً إسرابٌل فً الكتاب لتفسدن فً األرض }أحداثهم ما هم فاعلون بعده، فمال 

فكانت بنو إسرابٌل،  {وجعلنا جهنم للكافرٌن حصٌرا}.... إلى لوله  {مرتٌن ولتعلن علوا كبٌرا
حداث والذنوب، وكان هللا فً ذلن متجاوزا عنهم، متعطفا علٌهم محسنا إلٌهم، فكان مما وفٌهم األ

أنزل بهم فً ذنوبهم ما كان لدم إلٌهم فً الخبر على لسان موسى مما أنزل بهم فً ذنوبهم، 
فكان أول ما أنزل بهم من تلن الولابع، أن ملكا منهم كان ٌدعى صدٌمة، وكان هللا إذا ملن الملن 

ٌسدده وٌرشده، وٌكون فٌما بٌنه وبٌن هللا، وٌحدث إلٌه فً أمرهم، ال ٌنزل  ٌهم، بعث نبٌاعل
علٌهم الكتب، إنما ٌإمرون باتباع التوراة واألحكام التً فٌها، وٌنهونهم عن المعصٌة، وٌدعونهم 

ل وذلن لب (ٔ)إلى ما تركوا من الطاعة؛ فلما ملن ذلن الملن، بعث هللا معه شعٌاء بن أمصٌا
مبعث زكرٌا وٌحٌى وعٌسى وشعٌاء الذي بشر بعٌسى ودمحم، فملن ذلن الملن بنً إسرابٌل 
وبٌت الممدس زمانا؛ فلما انمضى ملكه عظمت فٌهم األحداث، وشعٌاء معه، بعث هللا علٌهم 
سنحارٌب ملن بابل، ومعه ست مبة ألؾ راٌة، فؤلبل سابرا حتى نزل نحو بٌت الممدس، والملن 

ه لرحة، فجاء النبً شعٌاء، فمال له: ٌا ملن بنً إسرابٌل إن سنحارٌب ملن مرٌض فً سال
بابل، لد نزل بن هو وجنوده ست مبة ألؾ راٌة، ولد هابهم الناس وفرلوا منهم، فكبر ذلن على 
الملن، فمال: ٌا نبً هللا هل أتان وحً من هللا فٌما حدث، فتخبرنا به كٌؾ ٌفعل هللا بنا 

فمال له النبً علٌه السبلم: لم ٌؤتنً وحً أحدث إلً فً شؤنن، فبٌناهم وبسنحارٌب وجنوده، 
على ذلن، أوحى هللا إلى شعٌاء النبً: أن ابت ملن بنً إسرابٌل، فمره أن ٌوصً وصٌته، 
وٌستخلؾ على ملكه من شاء من أهل بٌته. فؤتى النبً شٌعاء ملن بنً إسرابٌل صدٌمة، فمال له: 

رن أن توصً وصٌتن، وتستخلؾ من شبت على ملكن من أهل إن ربن لد أوحى إلً أن آم
بٌتن، فإنن مٌت؛ فلما لال ذلن شعٌاء لصدٌمة، ألبل على المبلة، فصلى وسبح ودعا وبكى، فمال 

وهو ٌبكً وٌتضرع إلى هللا بملب مخلص وتوكل وصبر وصدق وظن صادق، اللهم رب 
ٌم، المترحم الرءوؾ الذي ال تؤخذه سنة األرباب، وإله اآللهة، لدوس المتمدسٌن، ٌا رحمن ٌا رح

وال نوم، اذكرنً بعملً وفعلً وحسن لضابً على بنً إسرابٌل وذلن كله كان منن، فؤنت أعلم 
به من نفسً؛ سري وعبلنٌتً لن، وإن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحا، فؤوحى هللا إلى 

ورحمه، ولد رأى بكاءه، ولد أخر  شعٌاء أن ٌخبر صدٌمة الملن أن ربه لد استجاب له ولبل منه
أجله خمس عشرة سنة، وأنجاه من عدوه سنحارٌب ملن بابل وجنوده، فؤتى شعٌاء النبً إلى 
ذلن الملن فؤخبره بذلن، فلما لال له ذلن ذهب عنه الوجع، وانمطع عنه الشر والحزن وخر 

لذي تعطً الملن ساجدا ولال: ٌا إلهً وإله آبابً، لن سجدت وسبحت وكرمت وعظمت، أنت ا
من تشاء، وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، عالم الؽٌب والشهادة، أنت األول 
واآلخر، والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجٌب دعوة المضطرٌن، أنت الذي أحببت دعوتً 
من ورحمت تضرعً؛ فلما رفع رأسه، أوحى هللا إلى شعٌاء أن لل للملن صدٌمة فٌؤمر عبدا 

عبٌده بالتٌنة، فٌؤتٌه بماء التٌن فٌجعله على لرحته فٌشفى، وٌصبح ولد برأ، ففعل ذلن فشفً، 
ولال الملن لشعٌاء النبً: سل ربن أن ٌجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا، لال: فمال هللا 
ال لشعٌاء النبً: لل له: إنً لد كفٌتن عدون، وأنجٌتن منه، وإنهم سٌصبحون موتى كلهم إ
سنحارٌب وخمسة من كتابه؛ فلما أصبحوا جاءهم صارخ ٌنببهم، فصرخ على باب المدٌنة: ٌا 
ملن بنً إسرابٌل، إن هللا لد كفان عدون فاخرج، فإن سنحارٌب ومن معه لد هلكوا؛ فلما خرج 
الملن التمس سنحارٌب، فلم ٌوجد فً الموتى، فبعث الملن فً طلبه، فؤدركه الطلب فً مؽارة 

من كتابه، أحدهم بختنصر، فجعلوهم فً الجوامع، ثم أتوا بهم ملن بنً إسرابٌل؛ فلما وخمسة 
رآهم خر ساجدا من حٌن طلعت الشمس حتى كانت العصر، ثم لال لسنحارٌب: كٌؾ ترى فعل 
ربنا بكم؟ ألم ٌمتلكم بحوله ولوته، ونحن وأنتم ؼافلون؟ فمال سنحارٌب له: لد أتانً خبر ربكم، 

                                                             
( 5ٖٙ أول لسم ٕ) الطبري تارٌخ فً شعٌاء النبً خبر وانظر. آموص بن إشعٌاء: الممدس الكتاب فً اسمه(ٔ)

 .أوربة طبعة
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ورحمته التً رحمكم بها لبل أن أخرج من ببلدي، فلم أطع مرشدا، ولم ٌلمنً فً  ونصره إٌاكم،
الشموة إال للة عملً، ولو سمعت أو عملت ما ؼزوتكم، ولكن الشموة ؼلبت علً وعلى من معً، 
فمال ملن بنً إسرابٌل: الحمد هلل رب العزة الذي كفاناكم بما شاء، إن ربنا لم ٌبمن ومن معن 

ه، ولكنه إنما أبمان ومن معن لما هو شر لن، لتزدادوا شموة فً الدنٌا، وعذابا فً لكرامة بن علٌ
اآلخرة، ولتخبروا من وراءكم بما لمٌتم من فعل ربنا، ولتنذروا من بعدكم، ولوال ذلن ما أبماكم، 
فلدمن ودم من معن أهون على هللا من دم لراد لو لتلته، ثم إن ملن بنً إسرابٌل أمر أمٌر 

فمذؾ فً رلابهم الجوامع، وطاؾ بهم سبعٌن ٌوما حول بٌت الممدس إٌلٌا، وكان حرسه، 
ٌرزلهم فً كل ٌوم خبزتٌن من شعٌر لكل رجل منهم، فمال سنحارٌب لملن بنً إسرابٌل: المتل 
خٌر مما ٌفعل بنا، فافعل ما أمرت، فنمل بهم الملن إلى سجن المتل، فؤوحى هللا إلى شعٌاء النبً 

نً إسرابٌل ٌرسل سنحارٌب ومن معه لٌنذروا من وراءهم، ولٌكرمهم وٌحملهم أن لل لملن ب
حتى ٌبلؽوا ببلدهم؛ فبلػ النبً شعٌاء الملن ذلن، ففعل، فخرج سنحارٌب ومن معه حتى لدموا 
بابل؛ فلما لدموا جمع الناس فؤخبرهم كٌؾ فعل هللا بجنوده، فمال له كهانه وسحرته: ٌا ملن بابل 

ن خبر ربهم وخبر نبٌهم، ووحً هللا إلى نبٌهم، فلم تطعنا، وهً أمة ال لد كنا نمص علٌ
ٌستطٌعها أحد مع ربهم، فكان أمر سنحارٌب مما خوفوا، ثم كفاهم هللا تذكرة وعبرة، ثم لبث 

 .(ٔ)"سنحارٌب بعد ذلن سبع سنٌن، ثم مات
 وفٌمن لتلوه من األنبٌاء فً الفساد األول لوالن :

 .(ٕ)لاله ابن عباسأحدهما : أنه زكرٌا 
أبً صالح، وعن أبً مالن، عن ابن  عن السدي فً خبر ذكره عنأخرج الطبري بسنده  

لتفسدن فً األرض }أن هللا عهد إلى بنً إسرابٌل فً التوراة :"عباس، وعن مرة، عن عبد ا 
بعث فكان أول الفسادٌن: لتل زكرٌا، فبعث هللا علٌهم ملن النبط، وكان ٌدعى صحابٌن ف {مرتٌن

الجنود، وكان أساورته من أهل فارس، فهم أولو بؤس شدٌد، فتحصنت بنو إسرابٌل، وخرج فٌهم 
بختنصر ٌتٌما مسكٌنا، إنما خرج ٌستطعم، وتلطؾ حتى دخل المدٌنة فؤتى مجالسهم، فسمعهم 
ٌمولون: لو ٌعلم عدونا ما لذؾ فً للوبنا من الرعب بذنوبنا ما أرادوا لتالنا، فخرج بختنصر 

فإذا جاء وعد أوالهما }ن سمع ذلن منهم، واشتد المٌام على الجٌش، فرجعوا، وذلن لول هللا حٌ
ثم إن بنً  {بعثنا علٌكم عبادا لنا أولً بؤس شدٌد فجاسوا خبلل الدٌار وكان وعدا مفعوال

ثم رددنا }إسرابٌل تجهزوا، فؽزوا النبط، فؤصابوا مهم واستنمذوا ما فً أٌدٌهم، فذلن لول هللا 
 .(ٖ)"ٌمول: عددا {لكم الكرة علٌهم وأمددناكم بؤموال وبنٌن وجعلناكم أكثر نفٌرا

كان إفسادهم الذي ٌفسدون فً األرض مرتٌن: لتل زكرٌا وٌحٌى بن "لال ابن زٌد: و
زكرٌا، سلط هللا علٌهم سابور ذا األكتاؾ ملكا من ملون فارس، من لتل زكرٌا، وسلط علٌهم 

 .(ٗ)"بختنصر من لتل ٌحٌى
 .(ٙ)، وأن زكرٌا مات حتؾ أنفه(٘)الثانً : أنه شعٌاً ، لاله ابن إسحاق

أما إفسادهم فً األرض المرة اآلخرة، فبل اختبلؾ بٌن أهل العلم أنه كان  لال الطبري:" 
 .(2)"لتلهم ٌحٌى بن زكرٌا

لال الماوردي:"أما الممتول من األنبٌاء فً الفساد الثانً فٌحٌى بن زكرٌا فً لول 
 .(1)الجمٌع لال مماتل : وإن كان بٌنهما مابتا سنة وعشر"

                                                             
 .5ٖ٘-1ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 . ٖ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري:(2)
 .5ٕٕ/ٖالنكت والعٌون: (1)
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عن عبد هللا بن الزبٌر أنه لال، وهو ٌحدث عن لتل ٌحٌى بن أخرج الطبري بسنده 
ما لتل ٌحٌى بن زكرٌا إال بسبب امرأة بؽً من بؽاٌا بنً إسرابٌل، كان فٌهم ملن، "زكرٌا لال: 

ت ابنة ذلن الملن بؤبٌها، فمالت: لو أنً تزوجت وكان ٌحٌى بن زكرٌا تحت ٌدي ذلن الملن، فهم
بؤبً فاجتمع لً سلطانه دون النساء، فمالت له: ٌا أبت تزوجنً ودعته إلى نفسها، فمال لها: ٌا 
بنٌة إن ٌحٌى بن زكرٌا ال ٌحل لنا هذا، فمالت: من لً بٌحٌى بن زكرٌا ضٌك علً، وحال بٌنً 

ٌاه دون النساء؛ لال: فؤمرت اللعابٌن ومحلت بذلن وبٌن أن أتزوج بؤبً، فؤؼلب على ملكه ودن
ألجل لتل ٌحٌى بن زكرٌا، فمالت: ادخلوا علٌه فالعبوا، حتى إذا فرؼتم فإنه سٌحكمكم، فمولوا: 
دم ٌحٌى بن زكرٌا وال تمبلوا ؼٌره. وكان اسم الملن رواد، واسم ابنته البؽً، وكان الملن فٌهم 

استبدل به ؼٌره؛ فلما ألعبوه وكثر عجبه منهم، لال: إذا حدث فكذب، أو وعد فؤخلؾ خلع ف
سلونً أعطكم، فمالوا له: نسؤلن دم ٌحٌى بن زكرٌا أعطنا إٌاه، لال: وٌحكم سلونً ؼٌر هذا، 
فمالوا: ال نسؤلن شٌبا ؼٌره، فخاؾ على ملكه إن هو أخلفهم أن ٌستحل بذلن خلعه، فبعث إلى 

فذبحوه فً طست ثم حزوا رأسه، فاحتمله رجل  ٌحٌى بن زكرٌا وهو جالس فً محرابه ٌصلً،
فً ٌده والدم ٌحمل فً الطست معه. لال: فطلع برأسه ٌحمله حتى ولؾ به على الملن، ورأسه 
ٌمول فً ٌدي الذي ٌحمله ال ٌحل لن ذلن، فمال رجل من بنً إسرابٌل: أٌها الملن لو أنن وهبت 

ألرض، فإنه كان لد ضٌمها علٌنا، فمال: لً هذا الدم؟ فمال: وما تصنع به؟ لال: أطهر منه ا
أعطوه هذا الدم، فؤخذه فجعله فً للة، ثم عمد به إلى بٌت فً المذبح، فوضع الملة فٌه، ثم أؼلك 
علٌه، ففار فً الملة حتى خرج منها من تحت الباب من البٌت الذي هو فٌه؛ فلما رأى الرجل 

ل ٌفور، وعظمت فٌهم األحداث، ومنهم ذلن، فظع به، فؤخرجه فجعله فً فبلة من األرض، فجع
 .(ٔ)"من ٌمول: ألر مكانه فً المربان ولم ٌحول

ا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  تطؽون فً األرض الممدسة  ، أي:"[ٗ}َوَلتَْعلُنَّ عُلُوًّ

 .(ٕ)هللا"والعدوان وانتهان محارم  طؽٌاناً كبٌراً بالظلمٍ 
 .(ٖ)"أي : ٌتجبرون وٌطؽون وٌفجرون على الناس لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"ٌمول: ولتستكبرن على هللا باجترابكم علٌه استكبارا شدٌدا لال الطبري:" 
 .(٘)"ولتعلن الناس علوا كبٌرا لال مجاهد:" 
 

 المرآن
ٌْكُْم ِعبَاًدا لَنَا أُوِلً بَؤٍْس  ٌَاِر َوَكاَن َوْعًدا }فَِإذَا َجاَء َوْعُد أُواَلهَُما بَعَثْنَا َعلَ َشِدٌٍد فََجاسُوا ِخاَلَل الّدِ

  [٘({ ]اإلسراء : َ٘مْفعُواًل )
 التفسٌر:

فإذا ولع منهم اإلفساد األول َسلَّْطنا علٌهم عباًدا لنا ذوي شجاعة ولوة شدٌدة، ٌؽلبونكم وٌمتلونكم 
 عه؛ لوجود سببه منهم.وٌشردونكم، فطافوا بٌن دٌارهم مفسدٌن، وكان ذلن وعًدا ال بدَّ ِمن ولو

فإذا ولع منهم اإلفساد  ، أي:"[٘}فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُواَلهَُما{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"األول
 .(2)"ٌعنً: فإذا جاء وعد أولى المرتٌن اللتٌن ٌفسدون بهما فً األرض لال الطبري:" 
لتفسدن :}إذا جاء وعد أولى تٌنن المرتٌن اللتٌن لضٌنا إلى بنً إسرابٌل  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔ){"فً األرض مرتٌن

                                                             
 .1ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٗٔ/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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ٌْكُْم ِعبَاًدا لَنَا أُوِلً بَؤٍْس َشِدٌٍد{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َسلَّْطنا علٌهم  ، أي:"[٘}بَعَثَْنا َعلَ
 .(ٕ)"عباًدا لنا ذوي شجاعة ولوة شدٌدة

ٌمول: ذوي  {،عبادا لنا أولً بؤس شدٌد}وجهنا إلٌكم، وأرسلنا علٌكم  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"بطش فً الحروب شدٌد

 وجهان : ،[٘}بَعَثَْنا{ ]اإلسراء :  فً لوله:
 .(ٗ)أحدهما : خلٌنا بٌنكم وبٌنهم خذالناً لكم بظلمكم ، لاله الحسن

 .(٘)الثانً : أمرنا بمتالكم انتماماً منكم. ذكره الماوردي
 .(ٙ). لاله الطبريوجهنا إلٌكم، وأرسلنا علٌكمالثالث: 

 وفً المبعوث علٌهم فً هذه المرة األولى خمسة ألوال :
 .(1)، ولتادة(2)أحدها : جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن لتله داود علٌه السبلم ، لاله ابن عباس

بعث هللا علٌهم جالوت، فجاس خبلل دٌارهم، وضرب علٌهم الخراج  لال ابن عباس:" 
والذل، فسؤلوا هللا أن ٌبعث لهم ملكا ٌماتلون فً سبٌل هللا، فبعث هللا طالوت، فماتلوا جالوت، 

 .(5)"فنصر هللا بنً إسرابٌل، ولتل جالوت بٌدي داود، ورجع هللا إلى بنً إسرابٌل ملكهم
ً األولى جالوت الجزري، فسبى ولتل، وجاسوا خبلل الدٌار فبعث علٌهم ف لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)"كما لال هللا، ثم رجع الموم على دخن فٌهم
أما المرة األولى فسلط هللا علٌهم جالوت، حتى بعث طالوت ومعه داود،  ولال لتادة:" 
 .(ٔٔ)"فمتله داود

 .(ٕٔ)الثانً : أنه بختنصر ، وهو لول سعٌد بن المسٌب
 .(ٖٔ)سنحارٌب ، لاله سعٌد بن جبٌرالثالث : أنه 
بعث هللا تبارن وتعالى علٌهم فً المرة األولى سنحارٌب من أهل  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٗٔ)"أثور ونٌنوى، فسؤلت سعٌدا عنها، فزعم أنها الموصل
بعثنا علٌكم عبادا }كان رجل من بنً إسرابٌل ٌمرأ حتى إذا بلػ  ولال سعٌد بن جبٌر:" 

بكى وفاضت عٌناه، وطبك المصحؾ، فمال ذلن ما شاء هللا من الزمان، ثم  {،شدٌد لنا أولً بؤس
لال: أي رب أرنً هذا الرجل الذي جعلت هبلن بنً إسرابٌل على ٌدٌه، فؤري فً المنام مسكٌنا 
ببابل، ٌمال له بختنصر، فانطلك بمال وأعبد له، وكان رجبل موسرا، فمٌل له أٌن ترٌد؟ لال: 

حتى نزل دارا ببابل، فاستكراها لٌس فٌها أحد ؼٌره، فحمل ٌدعو المساكٌن أرٌد التجارة 
بهم حتى لم ٌبك أحد، فمال: هل بمً مسكٌن ؼٌركم؟ لالوا: نعم، مسكٌن بفج آل فبلن  (٘ٔ)وٌلطؾ

مرٌض ٌمال له بختنصر، فمال لؽلمته: انطلموا، حتى أتاه، فمال: ما اسمن؟ لال: بختنصر، فمال 
لؽلمته: احتملوه، فنمله إلٌه ومرضه حتى برأ، فكساه وأعطاه نفمة، ثم آذن اإلسرابٌلً بالرحٌل، 

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 . ٖٙٙ/2ٔأخرجه الطبري:(5)
 .2ٖٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .أعطاه إال مسكٌن أحد ٌؤتٌه ال حتى بهم، وٌتلطؾ: للثعلبً المجالس عرابس فً(٘ٔ)
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بختنصر، فمال اإلسرابٌلً: ما ٌبكٌن؟ لال: أبكً أنن فعلت بً ما فعلت، وال أجد شٌبا  فبكى
إن ملكت أطعتنً، فجعل اآلخر ٌتبعه وٌمول: تستهزئ بً، وال  أجزٌن، لال: بلى شٌبا ٌسٌرا،

ٌمنعه أن ٌعطٌه ما سؤله، إال أنه ٌرى أنه ٌستهزئ به، فبكى اإلسرابٌلً ولال: ولمد علمت ما 
ن تعطٌنً ما سؤلتن، إال أن هللا ٌرٌد أن ٌنفذ ما لد لضاه وكتب فً كتابه وضرب الدهر ٌمنعن أ

من ضربه؛ فمال ٌوما صٌحون، وهو ملن فارس ببابل: لو أنا بعثنا طلٌعة إلى الشام؟ لالوا: وما 
ضرن لو فعلت؟ لال: فمن ترون؟ لالوا: فبلن، فبعث رجبل وأعطاه مبة ألؾ، وخرج بختنصر 

لم ٌخرج إال لٌؤكل فً مطبخه؛ فلما لدم الشام ورأى صاحب الطلٌعة أكثر أرض هللا فً مطبخه، 
لال: فجعل بختنصر ٌجلس مجالس أهل  (ٔ)فرسا ورجبل جلدا، فكسر ذلن فً ذرعه، فلم ٌسؤل

الشام فٌمول: ما ٌمنعكم أن تؽزوا بابل، فلو ؼزوتموها ما دون بٌت مالها شًء، لالوا: ال نحسن 
لو أنكم ؼزوتم، لالوا: إنا ال نحسن المتال وال نماتل حتى أنفذ مجالس أهل الشام، ثم المتال، لال: ف

رجعوا فؤخبر الطلٌعة ملكهم بما رأى، وجعل بختنصر ٌمول لفوارس الملن: لو دعانً الملن 
ألخبرته ؼٌر ما أخبره فبلن؛ فرفع ذلن إلٌه، فدعاه فؤخبره الخبر ولال: إن فبلنا لما رأى أكثر 

 فرسا ورجبل جلدا، كبر ذلن فً روعه ولم ٌسؤلهم عن شًء، وإنً لم أدع مجلسا أرض هللا
بالشام إال جالست أهله، فملت لهم كذا وكذا، ولالوا لً كذا وكذا، الذي ذكر سعٌد بن جبٌر أنه 

لن مبة ألؾ وتنزع عما للت، لال: لو أعطٌتنً  (ٕ)لال لهم، لال الطلٌعة لبختنصر: إنن فضحتنً
ابل ما نزعت، ضرب الدهر من ضربه؛ فمال الملن: لو بعثنا جرٌدة خٌل أعطٌتنً بٌت مال ب

إلى الشام، فإن وجدوا مساؼا ساؼوا، وإال انثنوا ما لدروا علٌه، لالوا: ما ضرن لو فعلت؟ لال: 
فمن ترون؟ لالوا: فبلن، لال: بل الرجل الذي أخبرنً ما أخبرنً، فدعا بختنصر وأرسله، 

فرسانهم، فانطلموا فجاسوا خبلل الدٌار، فسبوا ما شاء هللا ولم  وانتخب معه أربعة آالؾ من
لالوا: استخلفوا رجبل لالوا: على رسلكم حتى تؤتً  (ٖ)ٌخربوا ولم ٌمتلوا، ومات صٌحون الملن

أصحابكم فإنهم فرسانكم، لن ٌنمضوا علٌكم شٌبا، أمهلوا؛ فؤمهلوا حتى جاء بختنصر بالسبً وما 
 .(ٗ)"مالوا: ما رأٌنا أحدا أحك بالملن من هذا، فملكوهمعه، فمسمه فً الناس، ف

 .(٘)الرابع : أنهم العمالمة وكانوا كفاراً ، لاله الحسن
 .(ٙ)الخامس : أنهم كانوا لوماً من أهل فارس ٌتجسسون أخبارهم ، وهو لول مجاهد

من جاءهم من فارس ٌتجسسون أخبارهم، وٌسمعون حدٌثهم، معهم  لال مجاهد:" 
بختنصر، فوعى أحادٌثهم من بٌن أصحابه، ثم رجعت فارس ولم ٌكن لتال، ونصرت علٌهم بنو 

 .(2)"إسرابٌل، فهذا وعد األولى
ٌَاِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   .(1)"فطافوا بٌن دٌارهم مفسدٌن ، أي:"[٘}فََجاسُوا ِخبَلَل الّدِ
 .(1)"مفسدٌن
 .(5)"ٌمول: فترددوا بٌن الدور والمساكن، وذهبوا وجاءوا لال الطبري:" 

طافوا وسط البٌوت ٌروحون وٌؽدون للتفتٌش عنكم واستبصالكم فلال الصابونً: أي:"
 .(ٓٔ)"بالمتل والسلب والنهب ال ٌخافون من أحد

ٌَاِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   التفسٌر:، وجوه من [٘}فََجاسُوا ِخبَلَل الّدِ

                                                             
 .شًء عن ٌسؤلهم فلم: للثعلبً المجالس عرابس فً(ٔ)
 .تحرٌؾ. صحبتنً إن: األصل وفً. أوربة طبع الطبري تارٌخ فً كذا(ٕ)
 .صحورا جنازة فً ورمى: األصل وفً الحلبً، طبعة ٖٖٙ ص للثعلبً المجالس عرابس فً كذا(ٖ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٔٗٔ/ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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 . (ٔ)أحدها : ٌعنً: مشوا وترددوا بٌن الدور والمساكن، لال ابن عباس
 .(ٕ)لال الماوردي:"وهو أبلػ فً المهر"

 :(ٖ)الثانً : معناه: فداسوا خبلل الدٌار ، ومنه لول الشاعر
 ِ ًّ ٌَْل بِالَمِط ٌَْن ُجْسُت اللَّ  إِلَ

، ومنه لول حسان بن (ٗ)لول أبً عبٌدةالثالث : معناه: فمتلوهم بٌن الدور والمساكن، وهذا 
 :(٘)ثابت

ٍد  ...  فََجاس بِه األَْعَداَء َعْرَض العََساكر ٌِْؾ ُمَحمَّ  وِمنَّا الَِّذي اللَى بَِس
أخذوا وحاسوا أٌضا :فً معنى  {فجاسوا}، لتلوكم بٌن بٌوتكم ولال الفراء: ٌعنً:"

 .(ٙ)"بالحاء فً ذلن المعنى
 .(2)وطلبوا خبلل الدٌار ، لاله أبو عبٌدةالرابع : معناه: فتشوا 

 :(5)، ومنه لول الشاعر(1)الخامس : معناه: نزلوا خبلل الدٌار ، لاله لطرب
 فَُجسنا دٌارهم َعْنَوةً  ...  وأبنا بساداتهم موثَمٌنا

طلب  «الجوس»هل بمً أحد لم ٌمتلوه، و :فطافوا فً خبلل الدٌار ٌنظرونمعناه:  السادس:
 .(ٓٔ). لاله الزجاجباستمصاءالشًء 
 .(ٔٔ)"فتخللوا األزلة بلؽة جذام ولال ابن سبلم البؽدادي:" 
 .(ٕٔ). لاله ابن لتٌبةعاثوا بٌن الدٌار وأفسدوا معناه:السابع: 
 أي: توسطوها وترددوا بٌنها، وٌمارب ذلن جازوا وداسوا، ولٌل: لال الراؼب:" 
 .(ٖٔ)"معروؾطلب ذلن الشًء باستمصاء، والمجوس  الجوس:
أي : تملكوا ببلدكم وسلكوا خبلل بٌوتكم ، أي : بٌنها ووسطها ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)"وانصرفوا ذاهبٌن وجابٌن ال ٌخافون أحدا

كان ذلن التسلٌط واالنتمام لضاًء ، أي:" [٘}َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"والتبدٌلجزماً حتماً ال ٌمبل النمض 

 
 المرآن

ٌِْهْم َوأَْمَدْدنَاكُْم بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوَجَعْلنَاكُْم أَْكثََر نَِفًٌرا ) ةَ َعلَ  [ٙ({ ]اإلسراء : ٙ}ثُم  َرَدْدنَا لَكُُم اْلَكر 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٙٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
/ ٙ" الطوسً"و ،5ٕٕ/ ٖ" الماوردي"و ،ٖٙٙ/ 2ٔ" الطبري تفسٌر" فً وورد المطبوع، دٌوانه فً أجده لم(٘)
 .ٖٗٔ/ 2" المصون الدر"و ،ٖٓٓ/ ٖ والشوكانً ،ٕٙٔ/ ٓٔ" المرطبً"و ،5ٗٗ/ ٙ
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (2)
، ٖٗٔ/2، والدر المصون:ٙ/2، والبحر المحٌط:ٕٙٔ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)

 .ٕٓٔ/ٕٔواللباب فً علوم الكتاب:
، والدر ٙ/2، والبحر المحٌط:ٕٙٔ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:5ٕٕ/ٖانظر: البٌت فً : النكت والعٌون: (5)

 .5ٕٗ/ٖوفتح المدٌر للشوكانً:، ٕٓٔ/ٕٔ، واللباب فً علوم الكتاب:ٖٗٔ/2المصون:
 .2ٕٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .2لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٔٔ)
 . ٕٔ٘انظر: ؼرٌب المرآن:(ٕٔ)
 .ٕٕٔالمفردات: (ٖٔ)
 .2ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٔٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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وأكثرنا الؽلبة والظهور على أعدابكم الذٌن سُلِّطوا علٌكم،  -ٌا بنً إسرابٌل-ثم َرَدْدنا لكم 
ٌناكم وجعلناكم أكثر عدًدا من عدوكم؛ وذلن بسبب إحسانكم وخضوعكم  أرزالكم وأوالدكم، ولَوَّ

 هلل.
ٌِْهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ةَ َعلَ ٌا بنً -ثم َرَدْدنا لكم  ، أي:"[ٙ}ثُمَّ َرَدْدنَا لَكُُم اْلَكرَّ
 .(ٔ)"كمالؽلبة والظهور على أعدابكم الذٌن سُلِّطوا علٌ -إسرابٌل
 .(ٕ)"أعمبنا لكم الدولة لال أبو عبٌدة:" 
ٌمول تعالى ذكره: ثم أدلناكم ٌا بنً إسرابٌل على هإالء الموم الذٌن  لال الطبري:" 

  .(ٖ)"وصفهم جل ثناإه أنه ٌبعثهم علٌهم
 .(ٗ)"رددت الكرة لبنً إسرابٌل ثم لال لتادة:" 

 وفً كٌفٌة الظفر بهم، ثبلثة ألوال:
بنً إسرابٌل ؼزوا ملن بابل واستنمذوا ما فٌه ٌدٌه من األسرى واألموال. ذكره أحدها : أن 
 .(٘)السدي
وكانت تلن اإلدالة والكرة لهم علٌهم، فٌما ذكر السدي فً خبره أن بنً  لال الطبري:" 

إسرابٌل ؼزوهم، وأصابوا منهم، واستنمذوا ما فً أٌدٌهم منهم. وفً لول آخرٌن: إطبلق الملن 
  .(ٙ)"هم ما فً ٌدٌه من أسراهم، ورد ما كان أصاب من أموالهم علٌهم من ؼٌر لتالالذي ؼزا

الثانً : أن ملن بابل أطلك من فً ٌده من األسرى ، ورّد ما فً ٌده من األموال. حكاه 
 .(2)الماوردي

 .(1)وهذا لول ابن عباس الثالث : أنه كان بمتل جالوت حٌن لتله داود.
ابن عباس الذي رواه عطٌة عنه هً إدالة هللا إٌاهم من عدوهم وفً لول لال الطبري:"  

    .(5)"جالوت حتى لتلوه

وأكثرنا أرزالكم وأوالدكم،  ، أي:"[ٙ}َوأَْمَدْدنَاكُْم بِؤَْمَواٍل َوبَِنٌَن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
ٌناكم  .(ٓٔ)"ولَوَّ
 .(ٔٔ)"ٌمول: وزدنا فٌما أعطٌناكم من األموال والبنٌن لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"عددا، وذلن فً زمن داود :أي لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)"ٌمول: عددا {،وجعلناكم أكثر نفٌرا:"}عن السدي  
 .(ٗٔ)"جعلناكم بعد هذا أكثر عددا لال ابن زٌد:" 
 .(٘ٔ)"أربعة آالؾ لال سفٌان:" 
وجعلناكم أكثر عدًدا من  ، أي:"[ٙ}َوَجعَْلنَاكُْم أَْكثََر نَِفًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"عدوكم

                                                             
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .2ٖٓ/2ٔالطبري:تفسٌر  (ٖ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"ٌمول: وصٌرناكم أكثر عدد نافر منهم لال الطبري:" 
 :[ٙ-ٗفوابد اآلٌات:]

 ما لضاه هللا تعالى كابن، وما وعد به ناجز، واإلٌمان بذلن واجب. -ٔ
 التندٌد باإلفساد والظلم والعلو فً األرض، وبٌان سوء عالبتها. -ٕ
 :لسمٌن إلى ٌنمسمومن الفوابد: أن المضاء  -ٖ

 .شرعً لضاء - أ

 .كونً لضاء - ب
 فٌما إال ٌكون وال وعدمه، علٌه الممضً من ولوعه ٌجوز: الشرعً فالمضاء

: بمعنى لضى فتكون{ إٌاه إال تعبدوا أال ربن ولضى: }اآلٌة هذه: ذلن مثال. هللا ٌحبه
 .أشبههما وما وصى،: بمعنى أو شرع،

 . ٌحبه ال وفٌما هللا، أحبه فٌما وٌكون ولوعه، من بد ال: الكونً والمضاء
 فً لتفسدن الكتاب فً إسرابٌل بنً إلى ولضٌنا: }تعالى لوله: ذلن مثال
 ٌشرع ال هللا ألن كونً، هنا فالمضاء[ ٗ:اإلسراء{ ]كبٌرا علوا ولتعلن مرتٌن األرض
 .(ٖ)ٌحبه وال األرض، فً الفساد

 
 المرآن

ِِلَْنفُِسكُْم َوإِْن أََسؤْتُْم فَلََها فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِلٌَسُوُءوا ُوُجوَهكُْم َوِلٌَْدُخلُوا }إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم 
ٍة َوِلٌُتَبُِّروا َما َعلَْوا تَتْبًٌِرا ) َل َمر   [1({ ]اإلسراء : 1اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوُه أَو 

 التفسٌر:
أحسنتم ألنفسكم؛ ألن ثواب ذلن عابد إلٌكم، وإن أسؤتم فعماب إن أحسنتم أفعالكم وألوالكم فمد 

ذلن عابد علٌكم، فإذا حان موعد اإلفساد الثانً َسلَّْطنا علٌكم أعداءكم مرة أخرى؛ لٌذلوكم 
بوه، « بٌت الممدس»وٌؽلبوكم، فتظهر آثار اإلهانة والمذلة على وجوهكم، ولٌدخلوا علٌكم  فٌخّرِ

بوه أول مرة، ولٌ  دمروا كل ما ولع تحت أٌدٌهم تدمًٌرا كامبل.كما خرَّ
إن أحسنتم أفعالكم  ، أي:"[2}إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم أِلَْنفُِسكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وألوالكم فمد أحسنتم ألنفسكم؛ ألن ثواب ذلن عابد إلٌكم
 .(٘)"إن أطعتم هللا فٌما بمً عفا عنكم المساوئ لال الواحدي:" 
 .(ٙ)"ٌعنً: جلبتم النفع إلٌها لال السمعانً:" 
 {إن أحسنتم}ٌمول تعالى ذكره لبنً إسرابٌل فٌما لضى إلٌهم فً التوراة  لال الطبري:" 

وفعلتم ما فعلتم من  {أحسنتم}ٌا بنً إسرابٌل، فؤطعتم هللا وأصلحتم أمركم، ولزمتم أمره ونهٌه 
ألنكم إنما تنفعون بفعلتكم ما تفعلون من ذلن أنفسكم فً الدنٌا واآلخرة. أما فً  {،ألنفسكم}ذلن 

الدنٌا فإن هللا ٌدفع عنكم من بؽاكم سوءا، وٌنمً لكم أموالكم، وٌزٌدكم إلى لوتكم لوة. وأما فً 
 .(2)"اآلخرة فإن هللا تعالى ٌثٌبكم به جنانه

 .(1)"وإن أسؤتم فعماب ذلن عابد علٌكم ، أي:"[2راء : }َوإِْن أََسؤْتُْم فَلََها{ ]اإلسلوله تعالى: 
 (5)"فعلٌها ٌمع الوبال ،بالفساد وعصٌان األنبٌاء ولتلهم لال الواحدي:" 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓ/ٔانظر: المول المفٌد على كتاب التوحٌد: (ٖ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕٙالوجٌز: (٘)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٕٙالوجٌز: (5)
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ٌمول: وإن عصٌتم هللا وركبتم ما نهاكم عنه حٌنبذ، فإلى أنفسكم تسٌبون،  لال الطبري:" 
ألنكم تسخطون بذلن على أنفسكم ربكم، فٌسلط علٌكم فً الدنٌا عدوكم، وٌمكن منكم من بؽاكم 

 .(ٔ)"سوءا، وٌخلدكم فً اآلخرة فً العذاب المهٌن
، ال ٌتعدى النفع اإلحسان واإلساءة: كبلهما مختص بؤنفسكم :أى لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)"والضرر إلى ؼٌركم
 .(ٖ). وتبل هذه اآلٌة"ما أحسنت إلى أحد وال أسؤت إلٌه"وعن على رضى هللا عنه:  
فإذا حان موعد اإلفساد  ، أي:"[2}فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"الثانً
ة األخٌرة من إفسادكم وجواب  لال الواحدي:أي:"  محذوؾ على تمدٌر:  «إذا»المرَّ
 (٘)"بعثناهم
ًّ ٌمول: فإذا جاء وعد المرة اآلخرة من مرّ  لال الطبري:"  إفسادكم ٌا بنً إسرابٌل فً  ت
 .(ٙ)"األرض
كما حدثنا موسى، لال: ، وكان مجًء وعد المرة اآلخرة عند لتلهم ٌحٌىلال الطبري:"  

ثنا عمرو، لال: ثنا أسباط، عن السدي فً الحدٌث الذي ذكرنا إسناده لبل أن رجبل من بنً 
إسرابٌل رأى فً النوم أن خراب بٌت الممدس وهبلن بنً إسرابٌل على ٌدي ؼبلم ٌتٌم ابن 

ه حتى أرملة من أهل بابل، ٌدعى بختنصر، وكانوا ٌصدلون فتصدق رإٌاهم، فؤلبل فسؤل عن
نزل على أمه وهو ٌحتطب، فلما جاء وعلى رأسه حزمة من حطب ألماها، ثم لعد فً جانب 
البٌت فضمه، ثم أعطاه ثبلثة دراهم، فمال: اشتر لنا بها طعاما وشرابا، فاشترى بدرهم لحما 
وبدرهم خبزا وبدرهم خمرا، فؤكلوا وشربوا حتى إذا كان الٌوم الثانً فعل به ذلن، حتى إذا كان 
الٌوم الثالث فعل ذلن، ثم لال له: إنً أحب أن تكتب لً أمانا إن أنت ملكت ٌوما من الدهر، 

فمال: أتسخر بً؟ فمال: إنً ال أسخر بن، ولكن ما علٌن أن تتخذ بها عندي ٌدا، فكلمته أمه، 
فمالت: وما علٌن إن كان ذلن وإال لم ٌنمصن شٌبا، فكتب له أمانا، فمال له: أرأٌت إن جبت 

لناس حولن لد حالوا بٌنً وبٌنن، فاجعل لً آٌة تعرفنً بها لال: نرفع صحٌفتن على لصبة وا
أعرفن بها، فكساه وأعطاه. ثم إن ملن بنً إسرابٌل كان ٌكرم ٌحٌى بن زكرٌا، وٌدنً مجلسه، 
وٌستشٌره فً أمره، وال ٌمطع أمرا دونه، وأنه هوى أن ٌتزوج ابنة امرأة له، فسؤل ٌحٌى عن 

هاه عن نكاحها ولال: لست أرضاها لن، فبلػ ذلن أمها فحمدت على ٌحٌى حٌن نهاه أن ذلن، فن
ٌتزوج ابنتها، فعمدت أم الجارٌة حٌن جلس الملن على شرابه، فؤلبستها ثٌابا رلالا حمرا، 
وطٌبتها وألبستها من الحلً، ولٌل: إنها ألبستها فوق ذلن كساء أسود، وأرسلتها إلى الملن، 

سمٌه، وأن تعرض له نفسها، فإن أرادها على نفسها أبت علٌه حتى ٌعطٌها ما وأمرتها أن ت
سؤلته، فإذا أعطاها ذلن سؤلته أن ٌؤتً برأس ٌحٌى بن زكرٌا فً طست، ففعلت، فجعلت تسمٌه 

حتى تعطٌنً ما  وتعرض له نفسها؛ فلما أخذ فٌه الشراب أرادها على نفسها، فمالت: ال أفعل
تسؤلٌنً؟ لالت: أسؤلن أن تبعث إلى ٌحٌى بن زكرٌا، فؤوتً برأسه فً هذا أسؤلن، فمال: ما الذي 

الطست، فمال: وٌحن سلٌنً ؼٌر هذا، فمالت له: ما أرٌد أن أسؤلن إال هذا. لال: فلما ألحت علٌه 
بعث إلٌه، فؤتى برأسه، والرأس ٌتكلم حتى وضع بٌن ٌدٌه وهو ٌمول: ال ٌحل لن ذلن؛ فلما 

فؤمر بتراب فؤلمى علٌه، فرلى الدم فوق التراب ٌؽلً، فؤلمى علٌه التراب  أصبح إذا دمه ٌؽلً،
أٌضا، فارتفع الدم فوله، فلم ٌزل ٌلمً علٌه التراب حتى بلػ سور المدٌنة وهو ٌؽلى وبلػ 
صحابٌن، فثار فً الناس، وأراد أن ٌبعث علٌهم جٌشا، وٌإمر علٌهم رجبل فؤتاه بختنصر وكلمه 

                                                             
 .2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓ٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕٙالوجٌز: (٘)
 .2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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رسلته تلن المرة ضعٌؾ، وإنً لد دخلت المدٌنة وسمعت كبلم أهلها، ولال: إن الذي كنت أ
فابعثنً، فبعثه، فسار بختنصر حتى إذا بلؽوا ذلن المكان تحصنوا منه فً مدابنهم، فلم ٌطمهم، 
فلما اشتد علٌهم الممام وجاع أصحابه، أرادوا الرجوع، فخرجت إلٌهم عجوز من عجابز بنً 

ند؟ فؤتً بها إلٌه، فمالت له: إنه بلؽنً أنن ترٌد أن ترجع بجندن لبل إسرابٌل فمالت: أٌن أمٌر الج
أن تفتح هذه المدٌنة، لال: نعم، لد طال ممامً، وجاع أصحابً، فلست أستطٌع الممام فوق الذي 
كان منً، فمالت: أرأٌتن إن فتحت لن المدٌنة أتعطٌنً ما سؤلتن، وتمتل من أمرتن بمتله، وتكؾ 

لال: نعم، لالت: إذا أصبحت فالسم جندن أربعة أرباع، ثم ألم على كل  إذا أمرتن أن تكؾ؟
زاوٌة ربعا، ثم ارفعوا بؤٌدٌكم إلى السماء فنادوا: إنا نستفتحن ٌا هللا بدم ٌحٌى بن زكرٌا، فإنها 
سوؾ تسالط، ففعلوا، فتسالطت المدٌنة، ودخلوا من جوانبها، فمالت له: التل على هذا الدم حتى 

لمت به إلى دم ٌحٌى وهو على تراب كثٌر، فمتل علٌه حتى سكن سبعٌن ألفا وامرأة؛ ٌسكن، وانط
فلما سكن الدم لالت له: كؾ ٌدن، فإن هللا تبارن وتعالى إذا لتل نبً لم ٌرض، حتى ٌمتل من 
لتله، ومن رضً لتله، وأتاه صاحب الصحٌفة بصحٌفته، فكؾ عنه وعن أهل بٌته، وخرب بٌت 

ن تطرح فٌه الجٌؾ، ولال: من طرح فٌه جٌفة فله جزٌته تلن السنة، وأعانه الممدس، وأمر به أ
على خرابه الروم من أجل أن بنً إسرابٌل لتلوا ٌحٌى، فلما خربه بختنصر ذهب معه بوجوه 
بنً إسرابٌل وأشرافهم، وذهب بدانٌال وعلٌا وعزارٌا ومٌشابٌل، هإالء كلهم من أوالد األنبٌاء 

؛ فلما لدم أرض بابل وجد صحابٌن لد مات، فملن مكانه، وكان أكرم وذهب معه برأس جالوت
الناس علٌه دانٌال وأصحابه، فحسدهم المجوس على ذلن، فوشوا بهم إلٌه ولالوا: إن دانٌال 
وأصحابه ال ٌعبدون إلهن، وال ٌؤكلون من ذبٌحتن، فدعاهم فسؤلهم، فمالوا: أجل إن لنا ربا 

، فؤمر بخد فخد لهم، فؤلموا فٌه وهم ستة، وألمً معهم سبعا ضارٌا نعبده، ولسنا نؤكل من ذبٌحتكم
لٌؤكلهم، فمال: انطلموا فلنؤكل ولنشرب، فذهبوا فؤكلوا وشربوا، ثم راحوا فوجدوهم جلوسا 

والسبع مفترش ذراعٌه بٌنهم، ولم ٌخدش منهم أحدا، ولم ٌنكؤه شٌبا، ووجدوا معهم رجبل فعدوهم 
بال هذا السابع إنما كانوا ستة، فخرج إلٌهم السابع، وكان ملكا من  فوجدوهم سبعة، فمالوا: ما

المبلبكة، فلطمه لطمة فصار فً الوحش، فكان فٌهم سبع سنٌن، ال ٌراه وحشً إال أتاه حتى 
ٌنكحه، ٌمتص منه ما كان ٌصنع بالرجال، ثم إنه رجع ورد هللا علٌه ملكه، فكانوا أكرم خلك هللا 

وا به ثانٌة، فؤلموا أسدا فً ببر لد ضري، فكانوا ٌلمون إلٌه الصخرة علٌه. ثم إن المجوس وش
فٌؤخذها، فؤلموا إلٌه دانٌال، فمام األسد فً جانب، ولام دانٌال فً جانب ال ٌمسه، فؤخرجوه، ولد 
كان لبل ذلن خد لهم خدا، فؤولد فٌه نارا، حتى إذا أججها لذفهم فٌها، فؤطفؤها هللا علٌهم ولم ٌنلهم 

شًء. ثم إن بختنصر رأى بعد ذلن فً منامه صنما رأسه من ذهب، وعنمه من شبه، منها 
وصدره من حدٌد، وبطنه أخبلط ذهب وفضة ولوارٌر، ورجبله من فخار؛ فبٌنا هو لابم ٌنظر، 
إذ جاءت صخرة من السماء من لبل المبلة، فكسرت الصنم فجعلته هشٌما، فاستٌمظ فزعا 

ة، فسؤلهم، فمال: أخبرونً عما رأٌت، فمالوا له: ال بل أنت أخبرنا، وأنسٌها، فدعا السحرة والكهن
ما رأٌت فنعبره لن، لال: ال أدري، لالوا له: فهإالء الفتٌة الذٌن تكرمهم، فادعهم فاسؤلهم، فإن 
هم لم ٌخبرون بما رأٌت فما تصنع بهم؟ لال: ألتلهم، فؤرسل إلى دانٌال وأصحابه، فدعاهم، فمال 

ماذا رأٌت؟ فمال له دانٌال: بل أنت أخبرنا ما رأٌت فنعبره لن، لال: ال أدري لد لهم: أخبرونً 
نسٌتها، فمال له دانٌال: كٌؾ نعلم رإٌا لم تخبرنا بها؟ فؤمر البواب أن ٌمتلهم، فمال دانٌال 
ه للبواب: إن الملن إنما أمر بمتلنا من أجل رإٌاه، فؤخرنا ثبلثة أٌام، فإن نحن أخبرنا الملن برإٌا
وإال فاضرب أعنالنا، فؤجلهم فدعوا هللا، فلما كان الٌوم الثالث أبصر كل رجل منهم رإٌا 
بختنصر على حدة، فؤتوا البواب فؤخبروه، فدخل على الملن فؤخبره، فمال: أدخلهم علً؛ وكان 
بختنصر ال ٌعرؾ من رإٌاه شٌبا، إال شٌبا ٌذكرونه، فمالوا له: أنت رأٌت كذا وكذا، فمصوها 

ٌه، فمال: صدلتم، لالوا: نحن نعبرها لن. أما الصنم الذي رأٌت رأسه من ذهب، فإنه ملن عل
حسن مثل الذهب، وكان لد ملن األرض كلها؛ وأما العنك من الشبه، فهو ملن ابنن بعد، ٌملن 
فٌكون ملكه حسنا، وال ٌكون مثل الذهب؛ وأما صدره الذي من حدٌد فهو ملن أهل فارس، 

نن، فٌكون ملكهم شدٌدا مثل الحدٌد؛ وأما بطنه األخبلط، فإنه ٌذهب ملن أهل ٌملكون بعدن اب
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فارس، وٌتنازع الناس الملن فً كل لرٌة، حتى ٌكون الملن ٌملن الٌوم والٌومٌن، والشهر 
والشهرٌن، ثم ٌمتل، فبل ٌكون للناس لوام على ذلن، كما لم ٌكن للصنم لوام على رجلٌن من 

إذ بعث هللا تعالى نبٌا من أرض العرب؛ فؤظهره على بمٌة ملن أهل  فخار؛ فبٌنما هم كذلن،
فارس، وبمٌة ملن ابنن وملكن، فدمره وأهلكه حتى ال ٌبمى منه شًء، كما جاءت الصخرة 
فهدمت الصنم، فعطؾ علٌهم بختنصر فؤحبهم، ثم إن المجوس وشوا بدانٌال، فمالوا: إن دانٌال 

ول، وكان ذلن فٌهم عارا، فجعل لهم بختنصر طعاما، فؤكلوا إذا شرب الخمر لم ٌملن نفسه أن ٌب
وشربوا، ولال للبواب: انظر أول من ٌخرج علٌن ٌبول، فاضربه بالطبرزٌن، وإن لال: أنا 
بختنصر، فمل: كذبت، بختنصر أمرنً، فحبس هللا عن دانٌال البول، وكان أول من لام من الموم 

لٌبل ٌسحب ثٌابه؛ فلما رآه البواب شد علٌه، فمال: أنا  ٌرٌد البول بختنصر، فمام مدال وكان ذلن
 .(ٔ)"بختنصر، فمال: كذبت، بختنصر أمرنً أن ألتل أول من ٌخرج، فضربه فمتله

َسلَّْطنا علٌكم أعداءكم مرة أخرى؛  ، أي:"[2}ِلٌَسُوُءوا ُوُجوَهكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"مذلة على وجوهكملٌذلوكم وٌؽلبوكم، فتظهر آثار اإلهانة وال

 .(ٖ)"ٌمول: لٌسوء مجًء ذلن الوعد للمرة اآلخرة وجوهكم فٌمبحها لال الطبري:" 
ً ٌظهر أثره فً وجوهكم كبسً ذرارٌكم وإخراب لال الواحدي: أي:"  لٌخزوكم خزٌا
 (ٗ)"مساجدكم

 وفٌمن جاءهم فٌها لوالن : 
، (2)، ولتادة(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)ومجاهدأحدهما : بختنّصر المجوسً البابلً، لاله ابن عباس، 

 .(1)، وابن زٌد(2)ولتادة
فلما أفسدوا بعث هللا علٌهم فً المرة اآلخرة بختنصر، فخرب المساجد  لال ابن عباس:" 

 .(5)"وتبر ما علوا تتبٌرا

بعث عٌسى ابن مرٌم ٌحٌى بن زكرٌا، فً اثنً عشر من الحوارٌٌن  ولال ابن عباس:" 
ٌعلمون الناس، لال: فكان فٌما نهاهم عنه، نكاح ابنة األخ، لال: وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه 
ٌرٌد أن ٌتزوجها، وكانت لها كل ٌوم حاجة ٌمضٌها؛ فلما بلػ ذلن أمها لالت لها: إذا دخلت على 

ولً: حاجتً أن تذبح لً ٌحٌى بن زكرٌا؛ فلما دخلت علٌه سؤلها فسؤلن حاجتن، فم الملن
حاجتها، فمالت: حاجتً أن تذبح ٌحٌى بن زكرٌا، فمال: سلً ؼٌر هذا! فمالت: ما أسؤلن إال هذا، 
لال: فلما أبت علٌه دعا ٌحٌى ودعا بطست فذبحه، فبدرت لطرة من دمه على األرض، فلم تزل 

هم، فجاءته عجوز من بنً إسرابٌل، فدلته على ذلن الدم، لال: تؽلً حتى بعث هللا بختنصر علٌ
فؤلمى هللا فً نفسه أن ٌمتل على ذلن الدم منهم حتى ٌسكن، فمتل سبعٌن ألفا منهم من سن واحد 

 .(ٓٔ)"فسكن
بعث هللا ملن فارس ببابل جٌشا، وأمر علٌهم بختنصر، فؤتوا بنً إسرابٌل،  لال مجاهد:"

 .(ٔٔ)"فدمروهم، فكانت هذه اآلخرة ووعدها
فبعث هللا علٌهم فً اآلخرة بختنصر المجوسً البابلً، أبؽض خلك هللا إلٌه،  لال لتادة:"

 .(ٔ)"فسبا ولتل وخرب بٌت الممدس، وسامهم سوء العذاب
                                                             

 .2ٖٖ-2ٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٙالوجٌز: (ٗ)
 .2ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .12ٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .22ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .11ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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كانت اآلخرة أشد من األولى بكثٌر، لال: ألن األولى كانت هزٌمة فمط،  لال ابن زٌد:"
واآلخرة كان التدمٌر، وأحرق بختنصر التوراة حتى لم ٌبك منها حرؾ واحد، وخرب 

 .(ٕ)"المسجد
بعث هللا علٌهم فً المرة األولى سنحارٌب، لال: فرد هللا لهم الكرة  لال سعٌد بن جبٌر:"
م عصوا ربهم وعادوا لما نهوا عنه، فبعث علٌهم فً المرة اآلخرة علٌهم، كما لال؛ لال: ث

بختنصر، فمتل المماتلة، وسبى الذرٌة، وأخذ ما وجد من األموال، ودخلوا بٌت الممدس، كما لال 
دخلوه فتبروه  {ولٌدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولٌتبروا ما علوا تتبٌرا:}هللا عز وجل 

عسى ربكم أن } :تطاعوا من العذرة والحٌض والجٌؾ والمذر، فمال هللاوخربوه وألموا فٌه ما اس
فً أٌدٌهم من ذرٌة بنً  فرحمهم فرد إلٌهم ملكهم وخلص من كان {ٌرحمكم وإن عدتم عدنا

إسرابٌل، ولال لهم: إن عدتم عدنا، فمال أبو المعلى، وال أعلم ذلن؛ إال من هذا الحدٌث، ولم 
 .(ٖ)"ٌعدهم الرجعة إلى ملكهم

فلما رفع هللا عٌسى من بٌن أظهرهم ولتلوا ٌحٌى بن زكرٌا )وبعض "لال ابن إسحاق: و
الناس ٌمول: ولتلوا زكرٌا( ، ابتعث هللا علٌهم ملكا من ملون بابل ٌمال له خردوس، فسار إلٌه 

ٌدعى نبور زاذان  بؤهل بابل حتى دخل علٌهم الشام، فلما ظهر علٌهم أمر رأسا من رءوس جنده
لمتل، فمال له: إنً لد كنت حلفت بإلهً لبن أظهرنا على أهل بٌت الممدس أللتلنهم حتى صاحب ا

تسٌل دماإهم فً وسط عسكري، إال أن ال أجد أحدا ألتله، فؤمر أن ٌمتلهم حتى ٌبلػ ذلن منهم 
نبور زادان، فدخل بٌت الممدس، فمال فً البمعة التً كانوا ٌمربون فٌها لربانهم، فوجد فٌها دما 

ؽلً، فسؤلهم فمال: ٌا بنً إسرابٌل، ما شؤن هذا الدم الذي ٌؽلً، أخبرونً خبره وال تكتمونً ٌ
شٌبا من أمره؟ فمالوا: هذا دم لربان كان لنا كنا لربناه فلم ٌتمبل منا، فلذلن هو ٌؽلً كما تراه، 

نً الخبر لالوا ولمد لربنا منذ ثمان مبة سنة المربان فتمبل منا إال هذا المربان، لال: ما صدلتمو

له: لو كان كؤول زماننا لمبل منا، ولكنه لد انمطع منا الملن والنبوة والوحً، فلذلن لم ٌتمبل منا، 
فذبح منهم نبور زادان على ذلن الدم سبع مبة وسبعٌن روحا من رءوسهم، فلم ٌهدأ، فؤمر بسبع 

من شٌعهم وأزواجهم، فذبحهم مبة ؼبلم من ؼلمانهم فذبحوا على الدم فلم ٌهدأ، فؤمر بسبعة آالؾ 
على الدم فلم ٌبرد ولم ٌهدأ؛ فلما رأى نبور زاذان أن الدم ال ٌهدأ لال لهم: وٌلكم ٌا بنً إسرابٌل 
أصدلونً واصبروا على أمر ربكم، فمد طال ما ملكتم فً األرض، تفعلون فٌها ما شبتم لبل أن 

لما رأوا الجهد وشدة المتل صدلوه الخبر، ال أترن منكم نافخ نار، ال أنثى وال ذكرا إال لتلته، ف
فمالوا له: إن هذا دم نبً منا كان ٌنهانا عن أمور كثٌرة من سخط هللا، فلو أطعناه فٌها لكان أرشد 
لنا، وكان ٌخبرنا بؤمركم فلم نصدله، فمتلناه، فهذا دمه، فمال لهم نبور زاذان: ما كان اسمه؟ 

مونً، بمثل هذا ٌنتمم ربكم منكم؛ فلما رأى نبور زاذان لالوا: ٌحٌى بن زكرٌا، لال: اآلن صدلت
أنهم صدلوه خر ساجدا ولال لمن حوله: ؼلموا األبواب، أبواب المدٌنة، وأخرجوا من كان ههنا 
من جٌش خردوس وخبل فً بنً إسرابٌل ثم لال: ٌا ٌحٌى بن زكرٌا، لد علم ربً وربن ما لد 

ن، فاهدأ بإذن هللا لبل أن ال أبمً من لومن أحدا، أصاب لومن من أجلن، وما لتل منهم من أجل
فهدأ دم ٌحٌى بن زكرٌا بإذن هللا، ورفع نبور زاذان عنهم المتل ولال: آمنت بما آمنت به بنو 
إسرابٌل، وصدلت وأٌمنت أنه ال رب ؼٌره، ولو كان معه آخر لم ٌصلح، ولو كان له شرٌن لم 

لم ٌصلح فتبارن وتمدس، وتسبح وتكبر وتعظم، تستمسن السماوات واألرض، ولو كان له ولد 
ملن الملون الذي له ملن السماوات السبع واألرض وما فٌهن، وما بٌنهما، وهو على كل شًء 
لدٌر، فله الحلم والعلم والعزة والجبروت، وهو الذي بسط األرض وألمى فٌها رواسً لببل 

 إلى رأس من رءوس بمٌة األنبٌاء تزول، فكذلن ٌنبؽً لربً أن ٌكون وٌكون ملكه. فؤوحى هللا
أن نبور زاذان حبور صدوق، والحبور بالعبرانٌة: حدٌث اإلٌمان، وإن نبور زاذان لال لبنً 

                                                                                                                                                                               
 .22ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .12ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
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إسرابٌل: ٌا بنً إسرابٌل، إن عدو هللا خردوس أمرنً أن ألتل منكم حتى تسٌل دماإكم وسط 
فؤمرهم فحفروا خندلا وأمر  عسكره، وإنً لست أستطٌع أن أعصٌه، لالوا له: افعل ما أمرت به.

بؤموالهم من الخٌل والبؽال والحمٌر والبمر والؽنم واإلبل، فذبحها حتى سال الدم فً العسكر، 
وأمر بالمتلى الذٌن كانوا لبل ذلن، فطرحوا على ما لتل من مواشٌهم حتى كانوا فولهم، فلم ٌظن 

الدم عسكره، أرسل إلى نبور خردوس إال أن ما كان فً الخندق من بنً إسرابٌل، فلما بلػ 
زاذان أن ارفع عنهم، فمد بلؽتنً دماإهم، ولد انتممت منهم بما فعلوا، ثم انصرؾ عنهم إلى 
أرض بابل، ولد أفنى بنً إسرابٌل أو كاد، وهً الولعة اآلخرة التً أنزل هللا ببنً إسرابٌل، 

بنً إسرابٌل فً الكتاب لتفسدن فً األرض مرتٌن ٌمول هللا عز ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )ولضٌنا إلى 
ولتعلن علوا كبٌرا فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا علٌكم عبادا لنا أولً بؤس شدٌد فجاسوا خبلل 
الدٌار وكان وعدا مفعوال ثم رددنا لكم الكرة علٌهم وأمددناكم بؤموال وبنٌن وجعلناكم أكثر نفٌرا 

م فلها فإذا جاء وعد اآلخرة لٌسوءوا وجوهكم ولٌدخلوا إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسؤت
المسجد كما دخلوه أول مرة ولٌتبروا ما علوا تتبٌرا عسى ربكم أن ٌرحمكم وإن عدتم عدنا 
وجعلنا جهنم للكافرٌن حصٌرا( وعسى من هللا حك، فكانت الولعة األولى: بختنصر وجنوده، ثم 

آلخرة خردوس وجنوده، وهً كانت أعظم الولعتٌن، رد هللا لكم الكرة علٌهم، وكانت الولعة ا
 :فٌها كان خراب ببلدهم، ولتل رجالهم، وسبً ذرارٌهم ونسابهم، ٌمول هللا تبارن وتعالى

ثم عاد هللا علٌهم فؤكثر عددهم، ونشرهم فً ببلدهم، ثم بدلوا وأحدثوا  {ولٌتبروا ما علوا تتبٌرا}
 .(ٔ)"األحداث، واستبدلوا بكتابهم ؼٌره، وركبوا المعاصً، واستحلوا المحارم وضٌعوا الحدود

فٌما بلؽنً، استخلؾ هللا على بنً إسرابٌل بعد ذلن، ٌعنً بعد لتلهم  ولال ابن إسحاق:" 
ه: ناشة بن آموص، فبعث هللا الخضر نبٌا، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما لد شعٌاء رجبل منهم ٌمال ل

بلؽنً ٌمول: "إنما سمً الخضر خضرا، ألنه جلس على فروة بٌضاء، فمام عنها وهً تهتز 

خضراء" لال: واسم الخضر فٌما كان وهب بن منبه ٌزعم عن بنً إسرابٌل: أرمٌا بن حلفٌا، 
 .(ٕ)"ن بن عمرانوكان من سبط هارو
 . (ٖ)الرومً ملن أرض نٌنوى ، وهو لول مماتل بن سٌسالثانً : أنه انطٌاخوس 

لال الماوردي:"ولٌل إنه لتل منهم مابة ألؾ وثمانٌن ألفاً ، وحرق التوراة وأخرب بٌت 
 .(ٗ)الممدس ، ولم ٌزل على خرابه حتى بناه المسلمون"

على وجه « لنسوء وجوهكم»، ولرئعلى التوحٌد وبالٌاء ،«لٌسوء وجوهكم» ولرئ:
 .(٘) الخبر من هللا تبارن وتعالى اسمه عن نفسه

ةٍ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َل َمرَّ ولٌدخلوا علٌكم  ، أي:"[2}َوِلٌَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
بوه أول مرة« بٌت الممدس» بوه، كما خرَّ  .(ٙ)"فٌخّرِ

ٌمول: ولٌدخل عدوكم الذي أبعثه علٌكم مسجد بٌت الممدس لهرا منهم لكم  الطبري:"لال  
 .(2)"وؼلبة، كما دخلوه أول مرة حٌن أفسدتم الفساد األول فً األرض

ولٌدمروا كل ما ولع تحت  ، أي:"[2}َوِلٌُتَّبُِروا َما َعلَْوا تَتْبًٌِرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(1)"أٌدٌهم تدمًٌرا كامبل

 .(5)"لٌدمروا وٌهلكوا :أي لال المرطبً:" 

                                                             
 . 1ٖ٘-1ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري:(ٔ)
 .22ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٖ-2ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .11ٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٕٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (5)
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ٌمول: ولٌدمروا ما ؼلبوا علٌه من ببلدكم تدمٌرا، ٌمال منه: دمرت البلد:  لال الطبري:" 
}َواَل  :إذا خربته وأهلكت أهله، وتبر تبرا وتبارا، وتبرته أتبره تتبٌرا، ومنه لول هللا تعالى ذكره 

 .(ٔ)"ٌعنً: هبلكا ،[1ٕتَبَاًرا{ ]نوح : تَِزِد الظَّاِلِمٌَن إِالَّ 
 ، وجهان:[2}َوِلٌُتَبُِّروا َما َعلَْوا تَتِْبًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(ٕ)أحدهما : أنه الهبلن والدمار
 .(ٖ)"لال: تدمٌرا {،ولٌتبروا ما علوا تتبٌرا:"}لال ابن عباس  
 .(ٗ)"ٌدمروا ما علوا تدمٌرا لال لتادة:" 
 :(ٙ)، ومنه لول لبٌد(٘): أنه الهدم واإلخراب ، لاله لطرب الثانً

 وما النَّاُس إال َعاِمبلن فَعَاِمٌل  ...  ٌُتَّبُِر َما ٌَْبِنً َوآَخُر َراِفعٌ 
 الفوابد:
 صدق وعد هللا تعالى. -ٔ
 تمرٌر نبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذ مثل هذه األنباء ال ٌمصها إال نبً ٌوحى إلٌه. -ٕ
 اإلحسان تعود إلى المحسن نفسه.أن ثمرة  -ٖ
ٗ-  ً  .بٌان جهل من تخٌل أن له على هللا حما
 .تهم، وال تضره معصٌة الخلكال تنفعه طاع -عز وجل  -هللا  أن -٘

لال هللا ٌا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما » وفً الحدٌث: 
دكم ٌا عبادى كلكم بٌنكم فبل تظالموا ٌا عبادى كلكم ضال إال من هدٌته فاستهدونى أه

جابع إال من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم ٌا عبادى كلكم عار إال من كسوته 
فاستكسونى أكسكم ٌا عبادى إنكم تخطبون باللٌل والنهار وأنا أؼفر الذنوب جمٌعا 
فاستؽفرونى أؼفر لكم ٌا عبادى إنكم لن تبلؽوا ضرى فتضرونى ولن تبلؽوا نفعى 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتمى للب رجل واحد  فتنفعونى ٌا عبادى لو أن
منكم ما زاد ذلن فى ملكى شٌبا ٌا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر للب رجل واحد منكم ما نمص ذلن من ملكى شٌبا ٌا عبادى لو أن أولكم وآخركم 

كل إنسان مسؤلته ما نمص ذلن  وإنسكم وجنكم لاموا فى صعٌد واحد فسؤلونى فؤعطٌت
مما عندى إال كما ٌنمص المخٌط إذا أدخل البحر ٌا عبادى إنما هى أعمالكم أحصٌها لكم 

 .(2)«ثم أوفٌكم إٌاها فمن وجد خٌرا فلٌحمد هللا ومن وجد ؼٌر ذلن فبل ٌلومن إال نفسه
}إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن  ، لال تعالى:العبد له لصد واختٌار فلٌس بمجبورأن  -ٙ

 ، وفٌه الرد على الجبرٌة.أسؤتم فلها{
وأحادٌث الرسول التً فٌها إبطال لمول الجبرٌة كثٌرة وشهٌرة والحمد هلل رب 

 .العالمٌن
 

 المرآن
 [1({ ]اإلسراء : 1ًٌرا )}َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌَْرَحَمكُْم َوِإْن عُْدتُْم عُْدنَا َوَجعَْلنَا َجَهن َم ِلْلَكافِِرٌَن َحِص 

 التفسٌر:

                                                             
 .11ٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .11ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .22ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 . 15دٌوانه: (ٙ)
( 2ٙٓٙ، رلم 5ٕٙ/ٗ( ، والحاكم )5ٔٙ، رلم 1ٖ٘/ٕ( ، وابن حبان )22ٕ٘، رلم 55ٗٔ/ٗأخرجه مسلم )(2)

 .، ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن
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أن ٌرحمكم بعد انتمامه إن تبتم وأصلحتم، وإن عدتم إلى اإلفساد  -ٌا بنً إسرابٌل-عسى ربكم 
 والظلم عُْدنا إلى عمابكم ومذلَّتكم. وجعلنا جهنم لكم وللكافرٌن عامة سجنًا ال خروج منه أبدا.

 -ٌا بنً إسرابٌل-عسى ربكم  ، أي:"[1ٌَْرَحَمكُْم{ ]اإلسراء : }َعَسى َربُّكُْم أَْن لوله تعالى: 
 .(ٔ)"أن ٌرحمكم بعد انتمامه إن تبتم وأصلحتم

 .(ٕ)"فعاد هللا علٌهم بعابدته ورحمته لال لتادة:" 
وإن عدتم إلى اإلفساد والظلم عُْدنا  ، أي:"[1}َوإِْن عُْدتُْم عُْدنَا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"إلى عمابكم ومذلَّتكم
 .(ٗ)"علٌكم بالعموبة لال ٌحٌى بن سبلم: أي:" 
ٌمول وإن عدتم إلى المعاصً عدنا علٌكم بؤشد مما أصابكم ٌعنً من المتل  لال مماتل:" 
استاتوس الرومً، فعادوا إلى الكفر ولتلوا ٌحٌى بن زكرٌا فسلط هللا علٌهم ططس بن  والسبً

فمتل على دم ٌحٌى بن زكرٌا مابة ألؾ وثمانٌن ألفا من الٌهود فهم الذٌن ، وٌمال اصطفابوس
لتلوا الرلٌب على عٌسى الذي كان شبه لهم وسبى ذرارٌهم وأحرق التوراة وخرب بٌت الممدس 

 .(٘)"لمونوألمى فٌه الجٌؾ وذبح فٌه الخنازٌر فلم ٌزل خرابا حتى جاء اإلسبلم فعمره المس
 ، وجهان:[1}َوإِْن عُْدتُْم عُْدنَا{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى: 

 أحدهما : إن عدتم إلى اإلساءة عدنا إلى االنتمام، فعادوا . 
 .(ٙ)"فعادوا فسلط هللا علٌهم المإمنٌن لال ابن عباس:" 
عادوا فعاد، ثم عادوا فعاد، ثم عادوا فعاد. لال: فسلط هللا علٌهم ثبلثة  ولال ابن عباس:" 

 .(2)"ملون من ملون فارس: سندبادان وشهربادان وآخر
 .(1)"فبعث هللا علٌهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فهم ٌعطون الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون لال لتادة:" 
عاد الموم بشر ما ٌحضرهم، فبعث هللا علٌهم ما شاء أن ٌبعث من نممته  ولال لتادة:" 

وعموبته، ثم كان ختام ذلن أن بعث هللا علٌهم هذا الحً من العرب، فهم فً عذاب منهم إلى ٌوم 
.... اآلٌة،  {وإذ تؤذن ربن لٌبعثن علٌهم إلى ٌوم المٌامة:}المٌامة؛ لال هللا عز وجل فً آٌة أخرى 

 .(5)"علٌهم هذا الحً من العرب فبعث هللا
إلٌكم بمثل  {عدنا}لما صنعتم لمثل هذا من لتل ٌحٌى وؼٌره من األنبٌاء  لال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)"هذا

 .(ٔٔ)الثانً : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى المبول ، حكاه الماوردي عن بعض الصالحٌن
وجعلنا جهنم لكم  ، أي:"[1َحِصًٌرا{ ]اإلسراء : }َوَجعَْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِرٌَن لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"وللكافرٌن عامة سجًنا ال خروج منه أبدا
 .(ٖٔ)"ٌمول: جعل هللا مؤواهم فٌها لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"فٌها ٌحصرون لال مجاهد:" 

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٖ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .15ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .15ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .15ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .15ٖ/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٓ-15ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٖٕالمٌسر:التفسٌر  (ٕٔ)
 .5ٖٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٓ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 :(ٔ)، وجهان[1}َوَجعَْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن َحِصًٌرا{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى: 
 . (ٕ)أحدهما : ٌعنً فراشاً ومهاداً ، لاله الحسن 

 .(ٖ)لال الماوردي:"مؤخوذ من الحصٌر المفترش"
بموله هذا إلى أن الحصٌر فً هذا الموضع عنً به الحصٌر  ذهب الحسنلال الطبري:"

الذي ٌبسط وٌفترش، وذلن أن العرب تسمً البساط الصؽٌر حصٌرا، فوجه الحسن معنى الكبلم 
 تعالى جعل جهنم للكافرٌن به بساطا ومهادا، كما لال )لهم من جهنم مهاد ومن فولهم إلى أن هللا

 .(ٗ)"ؼواش( وهو وجه حسن وتؤوٌل صحٌح
، مؤخوذ من الحصر وهو (2)، وابن زٌد(ٙ)، ولتادة(٘)، لاله ابن عباسسجنا ٌسجنون فٌهاالثانً : 

 :(1)لال لبٌدوهو الحبس. والعرب تسمً الملن حصٌراً ألنه بالحجاب محصور ، 
لَابِ  ؼُْلبِ  َوَممَامةٍ    ِلٌامُ  الَحِصٌرِ  َطَرؾِ  لدى ِجنٌّ ...  َكؤنهم الّرِ
الملن، وٌمال للبخٌل: حصور وحصر: لمنعه ما لدٌه من المال عن أهل «: الحصٌر»ـٌعنً ب

 :(5)الحاجة، وحبسه إٌاه عن النفمة، كما لال األخطل
 وال فٌها بسواروشارب مربح بالكؤس نادمنً ... ال بالحصور 

وٌروى: بسآر. ومنه الحصر فً المنطك المتناع ذلن علٌه، واحتباسه إذا أراده. ومنه أٌضا 
الحصور عن النساء لتعذر ذلن علٌه، وامتناعه من الجماع، وكذلن الحصر فً الؽابط: احتباسه 

 .(ٓٔ)عن الخروج، وأصل ذلن كله واحد وإن اختلفت ألفاظه
وجعلنا جهنم }والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال: معنى ذلن  لال الطبري:" 

فراشا ومهادا ال ٌزاٌله من الحصٌر الذي بمعنى البساط، ألن ذلن إذا كان  {للكافرٌن حصٌرا
كذلن كان جامعا معنى الحبس واالمتهاد، مع أن الحصٌر بمعنى البساط فً كبلم العرب أشهر 

 .(ٔٔ)"منه بمعنى الحبس

 الفوابد:
 وجوب الرجاء فً هللا وهو انتظار الفرج والخٌر منه وإن طال الزمن. -ٔ
فً هذه اآلٌة وما لبلها، تحذٌر لهذه األمة من العمل بالمعاصً؛ لببل ٌصٌبها مثل ما و -ٕ

 .أصاب بنً إسرابٌل، فسنن هللا واحدة ال تبدل وال تؽٌر
وكذا الفاسمون من لد ٌجمع هللا تعالى للكافرٌن بٌن عذاب الدنٌا وعذاب اآلخرة،  -ٖ

 المإمنٌن.
 

                                                             
 .ٖٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 . ٖٖٔ/ٖالنكت والعٌون:(ٖ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
، 5ٖٔ/2ٔتفسٌر الطبري:و ،5٘٘: والسمط"، باب الحصٌر، وفٌه: 2ٖٔ/ٔ، ومجاز المرآن:ٓٙٔدٌوانه:  (1)

 .(حصر) والتاج واللسان والصحاح ٕٕٗ/ ٓٔ :المرطبًوتفسٌر 
 من ،( سور( )سؤر( )حصر) واللسان ،ٕٖٗ: الشعراء فحول وطبمات ،5ٕ /ٔ المرآن ومجاز ،ٙٔٔ: دٌوانه(5)

 مرجح"المخطوطة وفً. مشهورة لصة فً األنصار هجا حٌن منعه لما معاوٌة، بن لٌزٌد لالها التً لصٌدته
. فٌها ٌبذل بما ٌبالً ال الخمر بثمن ٌؽالً أنه ٌرٌد للتاجر، الربح المعطً: والمربح. خطؤ وهو ،"بالكؤس
 عن تشؾ عندهم والخمر ردٌبة، عربدة وندمابه إخوانه على فٌعربد دماؼه، فً الخمر تسور الذي: والسوار
 عرضة أنه ٌرٌد. المدح فً الخمر بمٌة وهو: السإر من فهً سٌذكرها، التً" سآر"رواٌة وأما. شاربٌها ؼرابز
 .لشدتها احتماله سوء أو صبره، للة من سإرا كؤسه فً ٌدع وال الخمر، عن ٌكؾ ال شراب،

 .5ٖٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 المرآن
اِلَحاِت أَن  لَ  ُر اْلُمْإِمنٌَِن ال ِذٌَن ٌَْعَملُوَن الص  ًَ أَْلَوُم َوٌُبَّشِ ُهْم أَْجًرا }إِن  َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِلل تًِ ِه

 [1({ ]اإلسراء : 1َكبًٌِرا )
 التفسٌر:

 ٌرشد الناس إلى أحسن الطرق، وهً ملة اإلسبلم، إن هذا المرآن الذي أنزلناه على عبدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ا نهاهم عنه، بؤن لهم ثوابًا عظًٌما  .وٌبشر المإمنٌن الذٌن ٌعملون بما أمرهم هللا به، وٌنتهون عمَّ

ًَ أَْلَوُم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   إن هذا المرآن ، أي:"[5}إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِللَِّتً ِه
 .(ٔ)"وهً ملة اإلسبلم، الذي أنزلناه على عبدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌرشد الناس إلى أحسن الطرق

ٌمول جّل ثناإه: فهذا المرآن ٌهدي عباد هللا المهتدٌن به إلى لصد السبٌل  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"التً ضل عنها سابر أهل الملل المكذبٌن به

ٌمدح تعالى كتابه العزٌز الذي أنزله على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهو المرآن ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"بؤنه ٌهدي أللوم الطرق ، وأوضح السبل

ًَ أَْلَوُم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[5}إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِللَّتًِ ِه
 .(٘)، والفراء(ٗ)لاله الكلبًأحدهما : شهادة أن ال إله إال هللا ، 

توحٌد هللا  :والحال التً هً ألوم ،ٌهدي للحال التً هً ألوم :المعنى ولال النحاس:" 
 .(ٙ)"واتباع رسله والعمل بطاعته

 .(1)، ومماتل(2)الثانً : ما تضمه من األوامر والنواهً التً هً أصوب ، لاله ابن زٌد
ًَ أَْلَومُ  إِنَّ َهذَا اْلمُْرآنَ } عن ابن زٌد:"  لال: التً هً أصوب: هو  {،ٌَْهِدي ِللَّتًِ ِه

لال:  {،لٌِّّمة فٌَها كُتُبٌ :}الصواب وهو الحّك؛ لال: والمخالؾ هو الباطل. ولرأ لول هللا تعالى 
 .(5)"ٌمول: لٌما مستمٌما {َولَْم ٌَْجَعْل لَهُ ِعَوَجا لًٌَِّما:}فٌها الحّك لٌس فٌها عوج. ولرأ 

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ُر اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ }َوٌُبَّشِ
ا نهاهم عنه، بؤن لهم  ، أي:"[5 وٌبشر المإمنٌن الذٌن ٌعملون بما أمرهم هللا به، وٌنتهون عمَّ

 .(ٓٔ)"ثوابًا عظًٌما
ٌمول: وٌبشر أٌضا مع هداٌته من اهتدى به للسبٌل األلصد الذٌن ٌإمنون  لال الطبري:" 

من  {لَُهْم أْجًرا}باهلل ورسوله، وٌعملون فً دنٌاهم بما أمرهم هللا به، وٌنتهون عما نهاهم عنه بؤن 
ٌعنً ثوابا عظٌما، وجزاء جزٌبل وذلن هو الجنة  {َكبٌِرً }هللا على إٌمانهم وعملهم الصالحات 

 .(ٔٔ)"عّدها هللا تعالى لمن رضً عملهالتً أ
، «أجر كبٌر»:لال: الجنة، وكّل شًء فً المرآن  {أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبًٌِرا:"}عن ابن جرٌج  
 .(ٕٔ)"فهو الجنة :«رزق كرٌم»، و«أجر كرٌم»
 

 المرآن
 [ٓٔ({ ]اإلسراء : ٓٔأَِلًٌما )}َوأَن  ال ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرِة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا 

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٖٖ-5ٕٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٖٖ-5ٕٖ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 التفسٌر:
 وأن الذٌن ال ٌصدلون بالدار اآلخرة وما فٌها من الجزاء أعددنا لهم عذابًا موجعًا فً النار.

وأن الذٌن ال  ، أي:"[ٓٔ}َوأَنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ٌصدلون بالدار اآلخرة وما فٌها من الجزاء

وأن الذٌن ال ٌصّدلون بالمعاد إلى هللا، وال ٌمّرون  ٌمول تعالى ذكره: لال الطبري:" 
 .(ٕ)"بالثواب والعماب فً الدنٌا، فهم لذلن ال ٌتحاشون من ركوب معاصً هللا

 .(ٖ)"أي : وٌبشر الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة لال ابن كثٌر:" 
أعددنا لهم عذابًا موجعًا فً  ، أي:"[ٓٔ}أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"النار

 :ٌعنً {،َعذَابًا أَِلٌما}ٌمول: أعددنا لهم، لمدومهم على ربهم ٌوم المٌامة  لال الطبري:" 
 .(٘)"موجعا، وذلن عذاب جهنم

ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌٍم { ] آل عمران  لال ابن كثٌر:"  أي : ٌوم المٌامة ، كما لال تعالى : } فََبّشِ
 :ٕٔ ] "(ٙ). 
 :[ٓٔ-5اآلٌتٌن:] فوابد
 بٌان فضل المرآن الكرٌم، بهداٌته إلى اإلسبلم الذي هو سبٌل السعادة لئلنسان -ٔ
ما لضى به ودعا إلٌه ثم سنته التً هً تفسٌر المرآن وبٌانه كما أن المرآن العظٌم أعظم  -ٕ

أجمعت علٌه األمة فً تفاصٌل الصبلة والزكاة وسابر أركان االسبلم وفً الموارٌث 
 وؼٌرها

ٖ-  ًَ التمسن بدٌن هللا عز وجل وحبله المتٌن وكتابه الموٌم: }إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِللَّتًِ ِه
 دستور فً األرض كلها ٌهدي للتً هً ألوم.، وال ٌوجد [ 5اء:أَْلَوُم{ ]اإلسر

عجز جمٌع البشر عن اإلتٌان بؤنظمة تُْصِلُح الخلك وتمّوُم أخبللهم، وعلى أن بٌان  -ٗ
المرآن كبلم هللا سلٌم من كل عٌب، كفٌل برعاٌة مصالح العباد، وهداٌتهم إلى كّلِ ما 

به واهتدوا بهدٌه، لال تعالى: }إِنَّ َهَذا  ٌُصلح أحوالهم فً الدنٌا واآلخرة إذا تمسكوا
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا ُر اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ ًَ أَْلَوُم َوٌُبَّشِ  اْلمُْرآَن ٌِْهِدي ِللَّتًِ ِه

 َكبًٌِرا{.
 وبالجملة فإن الشرٌعة التً جاء بها كتاب هللا تعالى مدارها على ثبلث مصالح:

صلحة األولى: درء المفاسد عن ستة أشٌاء:حفظ الدٌن، والنفس، والعمل، والنّسب، الم -
 والعرض، والمال.

المصلحة الثانٌة: جلب المصالح: فمد فتح المرآن األبواب لجلب المصالح فً جمٌع  -
 المٌادٌن، وسّد كل ذرٌعة تإدي إلى الضرر.

دات، فالمرآن الكرٌم حلَّ المصلحة الثالثة: الجري على مكارم األخبلق ومحاسن العا -
جمٌع المشكبلت العالمٌة التً عجز عنها البشر، ولم ٌترن جانباً من الجوانب التً 
ٌحتاجها البشر فً الدنٌا واآلخرة إال وضع لها المواعد، وهدى إلٌها بؤلوم الطرق 

 .(2)وأعدلها

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 المجتمع فً الحدود تطبٌك وأثر ،2ٕٗ/ ٕ للزرلانً، العرفان مناهل، 2٘ٗ – 5ٓٗ/ ٖ البٌان، أضواء: رانظ(2)

 اإلسبلمٌة، سعود بن دمحم اإلمام بجامعة اإلسبلمً الفمه لمإتمر الممدمة البحوث من اإلسبلمً، المجتمع
 ، ٕٙٗ/ ٔ للدٌلمً، الدعوة ومعالم ،2ٔٔص
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 ٌوم اآلخر.الوعد والوعٌد بشارة المإمنٌن العاملٌن للصالحات، ونذارة الكافرٌن بال -٘
 

 المرآن
ْنَساُن َعُجواًل ) ٌِْر َوَكاَن اإْلِ ْنَساُن بِالش ّرِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخ  [ٔٔ({ ]اإلسراء : ٔٔ}َوٌَْدعُ اإْلِ

 التفسٌر:
وٌدعو اإلنسان أحٌانًا على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، وذلن عند الؽضب، مثل ما ٌدعو 

رحمة هللا به أنه ٌستجٌب له فً دعابه بالخٌر دون  بالخٌر، وهذا من جهل اإلنسان وعجلته، ومن
 الشر؛ ألنه ٌعلم منه عدم المصد إلى إرادة ذلن، وكان اإلنسان بطبعه عجوال.

ٌِْر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْنَساُن ِبالشَّّرِ ُدَعاَءهُ ِباْلَخ وٌدعو اإلنسان  ، أي:"[ٔٔ}َوٌَْدعُ اإْلِ
 .(ٔ)"بالشر، وذلن عند الؽضب، مثل ما ٌدعو بالخٌرأحٌانًا على نفسه أو ولده أو ماله 

ٌمول تعالى ذكره مذكرا عباده أٌادٌه عندهم، وٌدعو اإلنسان على نفسه  لال الطبري:" 
وولده وماله بالشر، فٌمول: اللهم أهلكه والعنه عند ضجره وؼضبه، كدعابه بالخٌر: ٌمول: 
كدعابه ربه بؤن ٌهب له العافٌة، وٌرزله السبلمة فً نفسه وماله وولده، ٌمول: فلو استجٌب له 

له وولده بالشر كما ٌستجاب له فً الخٌر هلن، ولكن هللا بفضله ال فً دعابه على نفسه وما
 .(ٕ)"ٌستجٌب له فً ذلن

ٌرٌد كدعابه بالخٌر فً الرؼبة إلى هللا عز وجل فٌما ال ٌحب الداعً  لال الفراء:" 
إجابته، كدعابه على ولده فبل ٌستجاب له فً الشر ولد دعا به. فذلن أٌضا من نعم هللا عز وجل 

 .(ٖ)"علٌه
ٌِْر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ّرِ ُدَعاَءهُ ِباْلَخ ْنَساُن بِالشَّ  ، وجهان:[ٔٔ}َوٌَْدعُ اإْلِ

 .(ٗ)أحدها : أن ٌطلب النفع فً العاجل بالضر العابد علٌه فً اآلجل. حكاه الماوردي

كما استجاب الثانً : أن ٌدعوا أحدهم على نفسه أو ولده بالهبلن، ولو استجاب دعاءه بهذا الشر 
، (5)، والفراء(1)، وبه لال ابن لتٌبة(2)، ولتادة(ٙ)، مجاهد(٘)له بالخٌر لهلن. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)والطبري
لول اإلنسان: اللهم العنه واؼضب علٌه، فلو ٌعجل له ذلن كما  :ٌعنً لال ابن عباس:" 

ْنَسانَ  :ٌعجل له الخٌر، لهلن، لال: وٌمال: هو  الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو  }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ
لَابًِما{
أن ٌكشؾ ما به من ضر، ٌمول تبارن وتعالى: لو أنه ذكرنً وأطاعنً، واتبع أمري  ،(ٔٔ)

 .(ٕٔ)"عند الخٌر، كما ٌدعونً عند الببلء، كان خٌرا له
ْنَساُن َعُجواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وكان اإلنسان بطبعه  ، أي:"[ٔٔ}َوَكاَن اإْلِ
 .(ٖٔ)"عجوال
ْنَساُن َعُجواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٔٔ}َوَكاَن اإْلِ

                                                             
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٖانظر: النكتو العٌون: (ٗ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .1ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .5ٖٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .[ٕٔ]ٌونس : (ٔٔ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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، (ٕ)، مجاهد(ٔ)أحدهما : عجوالً فً الدعاء على نفسه وولده وما ٌخصه، وهذا لول ابن عباس
 .(ٖ)ولتادة
 .(ٗ)"ٌعجل عند الؽضب. وهللا ال ٌعجل بإجابته لال ابن لتٌبة:"أي: 

الثانً : أنه عنى آدم حٌن نفخ فٌه الروح، حتى بلؽت إلى سُّرته فؤراد أن ٌنهض عجبلً ، وهذا 
 .(2)، والضحان(ٙ)، وإبراهٌم(٘)لول سلمان الفارسً

أول ما خلك هللا من آدم علٌه السبلم رأسه، ": -رضً هللا عنه-سلمان الفارسً  لال 
فجعل ٌنظر وهو ٌخلك وبمٌت رجبله، فما كان العصر لال: ٌا رب، اعجل لبل اللٌل، فذلن لوله: 

 .(1){"وكان اإلنسان عجوال}
لما نفخ هللا فً آدم من روحه أتت النفخة من لبل رأسه، فجعل ال  ولال ابن عباس:" 

صار لحما ودما؛ فلما انتهت النفخة إلى سرته، نظر إلى جسده، ٌجرى شًء منها فً جسده، إال 
وكان اإلنسان } :فؤعجبه ما رأى من جسده فذهب لٌنهض فلم ٌمدر، فهو لول هللا تبارن وتعالى

 .(5)"لال: ضجرا ال صبر له على سراء، وال ضراء {عجوال
 

 الفوابد:
 النبوٌة.بٌان طبع اإلنسان لبل تهذٌبه باآلداب المرآنٌة واألخبلق  -ٔ
على أن ، ربما دعا بما هو شر له وال ٌدري، فٌحسبه خٌرا لهومن الفوابد: أن اإلنسان  -ٕ

هللا تعالى إنما ٌستجٌب الدعاء بالمستجمع شرابطه إذا علم للداعً فٌما سؤل خٌرا. فؤما 
إذا علم أن له فسادا أو شرا فإنه ال ٌستجٌب له دعاءه إكراما وثوابا له بدعابه. ولكنه إذا 

 .(ٓٔ)كان علٌه ساخطا فمد ٌفعل ذلن به عموبة له وهللا أعلم
 

 
 المرآن

ٌِْل َوَجعَْلنَا آٌَةَ الن َهاِر ُمْبِصَرًة ِلتَْبتَؽُو ٌِْن فََمَحْونَا آٌََة الل  ٌَْل َوالن َهاَر آٌَتَ ا فَْضاًل ِمْن َربُِّكْم }َوَجعَْلنَا الل 
نٌَِن َواْلِحسَ  ْلنَاهُ تَْفِصٌاًل )َوِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ ٍء فَص  ًْ  [ٕٔ({ ]اإلسراء : ٕٔاَب َوكُل  َش

 التفسٌر:
 -وهً الممر-وجعلنا اللٌل والنهار عبلمتٌن دالَّتٌن على وحدانٌتنا ولدرتنا، فَمَحْونا عبلمة اللٌل 

مضٌبة؛ لٌبصر اإلنسان فً ضوء النهار كٌؾ ٌتصرؾ فً  -وهً الشمس-وجعلنا عبلمة النهار 
عدد  -من تعالب اللٌل والنهار-شه، وٌخلد فً اللٌل إلى السكن والراحة، ولٌعلم الناس شإون معا

السنٌن وحساب األشهر واألٌام، فٌرتبون علٌها ما ٌشاإون من مصالحهم. وكل شًء بٌَّناه تبٌٌنًا 
 كافًٌا.
ٌِْن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َ ٌَْل َوالنََّهاَر آٌَت وجعلنا اللٌل والنهار  ، أي:"[ٕٔ}َوَجعَْلنَا اللَّ

 .(ٔٔ)"عبلمتٌن دالَّتٌن على وحدانٌتنا ولدرتنا

                                                             
 .5ٖٗ-5ٖٖ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔ٘ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 5ٖٗ/2ٔ، وتفسٌرالطبري:ٕٖٕٓ/2(:صٕٕٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٔانظر: المنهاج فً شعب الؽٌمان: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌِْل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  -وهً الممر-فَمَحْونا عبلمة اللٌل  ، أي:"[ٕٔ}فََمَحْونَا آٌَةَ اللَّ
"(ٔ). 

 .(ٕ)"محو الممر :ٌعنً لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)"هو السواد الذي فً الممر :"-رضً هللا عنه-لال علً 
 .(ٗ)"هو اللطخ الذي فً الممر وفً رواٌة الفراء عنه، لال:" 
لعلً: ٌا أمٌر المإمنٌن، ما هذه اللطخة التً فً  (٘)لال ابن الكواء عن علً بن ربٌعة 

 .(ٙ)"، فهذه محوه{فمحونا آٌة اللٌل}الممر؟ فمال: وٌحن أما تمرأ المرآن 
بن أبً طالب رضوان هللا علٌه: سلوا لال علً "رفٌع بن أبً كثٌر لال: وفً رواٌة عن  

عما شبتم، فمام ابن الكواء فمال: ما السواد الذي فً الممر، فمال: لاتلن هللا، هبل سؤلت عن أمر 
 .(2)"دٌنن وآخرتن؟ لال: ذلن محو اللٌل

كانت شمس باللٌل وشمس "لال:  ،فً اآلٌة -رضً هللا عنه-دمحم بن كعب المرظً  عن 
 .(1)"مس اللٌل فهو المحو الذي فً الممربالنهار فمحا هللا ش

 .(5)"لال: ظلمة اللٌل {،فمحونا آٌة اللٌل"}لوله: -رضً هللا عنه-عن مجاهد  
السواد الذي فً الممر، وكذلن {، لال: "فمحونا آٌة اللٌل :} -رضً هللا عنه-عن مجاهد 
 .(ٓٔ)هللا"خلمه 
كان الممر ٌضًء كما تضًء الشمس، والممر آٌة  :"-رضً هللا عنهما-لال ابن عباس 

 .(ٔٔ)"اللٌل، والشمس آٌة النهار، فمحونا آٌة اللٌل: السواد الذي فً الممر
-وجعلنا عبلمة النهار  ، أي:"[ٕٔ}َوَجعَْلَنا آٌَةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"مضٌبة -وهً الشمس
 .(ٖٔ)"منٌرة، وخلك الشمس أنور من الممر وأعظم :أي لال لتادة: 

لال:وسدؾ  {،وجعلنا آٌة النهار مبصرة"}لوله:  -رضً هللا عنه-عن مجاهد  
 .(ٗٔ)"النهار
لتطلبوا فً النهار أسباب  ، أي:"[ٕٔ}ِلتَْبتَؽُوا فَْضبًل ِمْن َربِّكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"معاٌشكم
لال: جعل لكم سبحا  {،لتبتؽوا فضبل من ربكم "}لوله: -رضً هللا عنه-عن مجاهد  
 .(ٙٔ)"طوٌبل

                                                             
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٖٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 فكان. التحكٌم بعد فارلوه ثم صفٌن، فً علً مع كانوا الذٌن أحد الخارجً، الكواء بن هللا عبد هو: الكواء ابن(٘)

 .الخوارج زعماء من فكان
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . 5ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري:(ٓٔ)
 .5ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)



5ٔ 
 

نٌَِن َواْلِحَساَب{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  من -ولٌعلم الناس  ، أي:"[ٕٔ}َوِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ
عدد السنٌن وحساب األشهر واألٌام، فٌرتبون علٌها ما ٌشاإون من  -تعالب اللٌل والنهار

 .(ٔ)"مصالحهم
ْلنَاهُ تَْفِصٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٍء فَصَّ ًْ وكل شًء بٌَّناه تبًٌٌنا  ، أي:"[ٕٔ}َوُكلَّ َش
 .(ٕ)"كافًٌا

 .(ٖ)رضً هللا عنهما:" ٌمول: بٌناه"-لال ابن عبس 
 الفوابد:
 كون اللٌل والنهار آٌتٌن على هللا تعالى وتمرران علمه ولدرته وتدبٌره. -ٔ

أخبرنا ربنا عز وجل أنه جعل اللٌل والنهار آٌتٌن ، أي: عبلمتٌن دالتٌن على إذ 
}َوَجعَْلَنا :أنه هو اإلله المعبود الذي ٌستحك العبادة وحده دون سواه، كما لال تعالى: 

ٌِْن{ ]اإلسراء :  َ ٌَْل َوالنََّهاَر آٌَت }ومن آٌاته اللٌل والنهار{. . ، ومنه لوله: ، [ٕٔاللَّ
ولوله تعالى }وآٌة لهم اللٌل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون{ ]ٌس ، [2ٖفصلت [.
[. ولوله تعالى }إن فً خلك السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار آلٌات 2ٖ

 [.5ٓٔألولً األلباب{ ]آل عمران 
 مشروعٌة علم الحساب وتعلمه. -ٕ
د للٌلة تتضمن أحكاماً كلٌة، اشتمال المرآن على تشرٌع انتظم لانوناً عادالً مإلفاً من موا -ٖ

ومبادئ عامة فً كل الفروع وذلن ما لم ٌحصل لؽٌره من الكتب السماوٌة: لال هللا 
 .[ٕٔتعالى: }وكل شًء فصلناه تفصٌبلً{ ]اإلسراء: 

 
 المرآن

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة  ({ ِٖٔكتَابًا ٌَْلمَاهُ َمْنشُوًرا )}َوكُل  إِْنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرُه فًِ عُنُِمِه َونُْخِرُج لَهُ 
 [ٖٔ]اإلسراء : 
 التفسٌر:

وكل إنسان ٌجعل هللا ما عمله ِمن خٌر أو شر مبلزًما له، فبل ٌحاَسب بعمل ؼٌره، وال ٌحاَسب 
لت فٌه أعماله ٌراه مفتوًحا.  ؼٌره بعمله، وٌخرج هللا له ٌوم المٌامة كتابًا لد سُّجِ

وكل إنسان  ، أي:"[ٍٖٔن أَْلَزْمَناهُ َطاِبَرهُ فًِ عُنُِمِه{ ]اإلسراء : }َوُكلَّ إِْنَسالوله تعالى: 
ٌجعل هللا ما عمله ِمن خٌر أو شر مبلزًما له، فبل ٌحاَسب بعمل ؼٌره، وال ٌحاَسب ؼٌره 

 .(ٗ)"بعمله
ٌمول تعالى ذكره: وكل إنسان ألزمناه ما لضى له أنه عامله، وهو صابر  لال الطبري:" 

مثل لما كانت  {ألزمناه طابره}إلٌه من شماء أو سعادة بعمله فً عنمه ال ٌفارله، وإنما لوله 
العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطٌر وبوارحها، فؤعلمهم جل ثناإه أن كل إنسان منهم لد 

فً عنمه نحسا كان ذلن الذي ألزمه من الطابر، وشماء ٌورده سعٌرا، أو كان  ألزمه ربه طابره
 .(٘)"سعدا ٌورده جنات عدن

عن جابر بن عبد هللا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال عدوى وال طٌرة وكل إنسان ألزمناه طابره  
 .(ٙ)فً عنمه"
اء كثٌرة، فمنه التشاإم الذي ٌتشاءم الطابر: عمله، لال: والطابر فً أشٌ لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)به الناس بعضهم من بعض"

                                                             
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .52ٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
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لال: عمله وما لدر  {،وكل إنسان ألزمناه طابره فً عنمه:"}، لوله أٌضا عن ابن عباسو 
 .(ٕ)"علٌه، فهو مبلزمه أٌنما كان، فزابل معه أٌنما زال

 .(ٗ)إي وهللا بسعادته وشمابه بعمله" ، ولال:"(ٖ)طابره: عمله" لال لتادة:" 
 .(٘)"عمله وما كتب هللا له": {، لالطابره فً عنمه فً لوله:} مجاهدعن 

ما من مولود ٌولد إال وفً عنمه ورلة مكتوب فٌها شمً أو  عن الحكم، لال مجاهد:"
سعٌد. لال: وسمعته ٌمول: }أُولَبَِن ٌََنالُُهْم نَِصٌبُُهْم ِمَن اْلِكتَاب{
 .(2)"لال: هو ما سبك ،(ٙ)

فإن لال لابل: وكٌؾ لال: ألزمناه طابره فً عنمه إن كان األمر على ما  لال الطبري:"
وصفت، ولم ٌمل: ألزمناه فً ٌدٌه ورجلٌه أو ؼٌر ذلن من أعضاء الجسد؟ لٌل: ألن العنك هو 

العرب  موضع السمات، وموضع المبلبد واألطولة، وؼٌر ذلن مما ٌزٌن أو ٌشٌن، فجرى كبلم
من ذلن إلى أعنالهم وكثر استعمالهم ذلن حتى أضافوا  بنسبة األشٌاء البلزمة بنً آدم وؼٌرهم

األشٌاء البلزمة سابر األبدان إلى األعناق، كما أضافوا جناٌات أعضاء األبدان إلى الٌد، فمالوا: 
مناه طابره فً ألز:}ذلن بما كسبت ٌداه، وإن كان الذي جر علٌه لسانه أو فرجه، فكذلن لوله 

 .(1){"عنمه
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِكتَاًبا ٌَْلَماهُ َمْنشُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وٌخرج  ، أي:"[ٖٔ}َونُْخِرُج لَهُ 

لت فٌه أعماله ٌراه مفتوًحا  .(5)"هللا له ٌوم المٌامة كتابًا لد سُّجِ
هو عمله الذي عمل أحصً علٌه، فؤخرج له ٌوم المٌامة ما كتب علٌه  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)"من العمل ٌلماه منشورا
 .(ٔٔ){"كتابا ٌلماه منشورا}نخرج ذلن العمل  لال لتادة:" 
ٌا ابن آدم بسطت لن صحٌفتن،  {عن الٌمٌن وعن الشمال لعٌد}وتبل الحسن "لال معمر:  

نن، واآلخر عن ٌسارن. فؤما الذي عن ٌمٌنن فٌحفظ ووكل بن ملكان كرٌمان، أحدهما عن ٌمٌ

حسناتن، وأما الذي عن شمالن فٌحفظ سٌباتن، فاعمل ما شبت، أللل أو أكثر، حتى إذا مت 
طوٌت صحٌفتن، فجعلت فً عنمن معن فً لبرن، حتى تخرج ٌوم المٌامة كتابا ٌلماه منشورا 

 .(ٕٔ)" علٌن من جعلن حسٌب نفسنلد عدل وهللا {الرأ كتابن كفى بنفسن الٌوم علٌن حسٌبا}
لال: ٌزٌد: ٌعنً ٌخرج الطابر  ،«وٌخرج له ٌوم المٌامة كتابا»:"عن مجاهد أنه لرأها 

 .(ٖٔ)"كتابا
بضم الٌاء على مذهب ما لم ٌسم فاعله، « وٌخرج له»"ولرأ ذلن بعض أهل المدٌنة: 

ٌرٌد: وٌخرج هللا ذلن الطابر لد وكؤنه وجه معنى الكبلم إلى وٌخرج له الطابر ٌوم المٌامة كتابا، 
 .(ٗٔ)"صٌره كتابا، إال أنه نحاه نحو ما لم ٌسم فاعله

 الفوابد:
 تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر. -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .51ٖ-52ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .51ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .51ٖ-52ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .51ٖ-52ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .51ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .[2ٖ]األعراؾ : (ٙ)
 .51ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .55ٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .55ٖ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .55ٖ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 كتبتها التً أعمالهم صحابؾ المٌامة ٌوم ٌؤخذون العباد أن على السنة أهل أجمع -ٕ
  .(ٔ)الكرام المبلبكة

 علٌه هللا صلى هللا رسول لال: لال هرٌرة أبً حدٌث من الترمذي وأخرج
 وأما ومعاذٌر، فجدال عرضتان فؤما عرضات، ثبلث المٌامة ٌوم الناس ٌعرض: "وسلم
 .(ٕ)"مالهشب وآخذ بٌمٌنه فآخذ األٌدي فً الصحؾ تطٌر ذلن فعند: الثالثة العرضة

 مما والشمال بالٌمٌن وأخذها الصحؾ نشر أن والحاصل: "السفارٌنً ولال
 .(ٖ)"واإلجماع والسنة بالكتاب لثبوته حك بؤنه الملب وعمد به اإلٌمان ٌجب

 
 المرآن

ٌَْن َحِسٌبًا )  [ٗٔ({ ]اإلسراء : ٗٔ}اْلَرأْ ِكتَابََن َكفَى بِنَْفِسَن اْلٌَْوَم َعلَ
 التفسٌر:

ٌمال له: الرأ كتاب أعمالن، فٌمرأ، وإن لم ٌكن ٌعرؾ المراءة فً الدنٌا، تكفٌن نفسن الٌوم 
 محصٌة علٌن عملن، فتعرؾ ما علٌها من جزاء. 

 .(ٗ)"ٌمال له: الرأ كتاب أعمالن ، أي:"[ٗٔ}اْلَرأْ ِكتَابََن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘)"سٌمرأ ٌومبذ من لم ٌكن لاربا فً الدنٌا لال لتادة:" 
ٌَْن َحِسٌبًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  تكفٌن نفسن الٌوم  ، أي:"[ٗٔ}َكَفى ِبنَْفِسَن اْلٌَْوَم َعلَ

 .(ٙ)"محصٌة علٌن عملن، فتعرؾ ما علٌها من جزاء
 الفوابد:
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٔ
أعظم العدل واإلنصاؾ أن  ، فإنه منفبل تظلم نفس شٌباتمرٌر العدال اإللهٌة ٌوم المٌامة  -ٕ

 ٌمال للعبد: حاِسْب نفسن، كفى بها حسٌبًا علٌن.
 

 المرآن
ٌَْها َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرَ  ى َوَما كُن ا }َمِن اْهتََدى فَِإن َما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضل  فَِإن َما ٌَِضلُّ َعلَ

بٌِنَ   [٘ٔ({ ]اإلسراء : َ٘ٔحت ى نَْبعََث َرسُواًل ) ُمعَذِّ
 التفسٌر:

من اهتدى فاتبع طرٌك الحك فإنما ٌعود ثواب ذلن علٌه وحده، ومن حاد واتبع طرٌك الباطل 
فإنما ٌعود عماب ذلن علٌه وحده، وال تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى. وال ٌعذب هللا 

 سال الرسل وإنزال الكتب.أحًدا إال بعد إلامة الحجة علٌه بإر
من اهتدى فاتبع  ، أي:"[٘ٔ}َمِن اْهتََدى فَإِنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2)"طرٌك الحك فإنما ٌعود ثواب ذلن علٌه وحده
من استمام على طرٌك الحك فاتبعه، وذلن دٌن هللا الذي ابتعث به نبٌه  لال الطبري:" 

 .(1)"فلٌس ٌنفع بلزومه االستمامة، وإٌمانه باهلل ورسوله ؼٌر نفسه ،دمحما ملسو هيلع هللا ىلص علٌه وسلم
                                                             

 للصابونً الحدٌث وأصحاب السلؾ عمٌدة انظر. )به وآمنوا ذلن فً جاء ما على السنة أهل أبمة نص ولد(ٔ)
 .ٖٔٙ ،ٖٓٙص الطحاوٌة وشرح ،ٕٔٔ/ٕ
 أبً عن رواه البصري الحسن ألن ضعٌؾ حدٌث األلبانً ولال ،2ٔٙ/ٗج ٗ باب المٌامة كتاب سننه انظر(ٕ)

 لؤللبانً الجامع ضعٌؾ وانظر ،1ٙٗص الطحاوٌة انظر. )بالتحدٌث ٌصرح ولم مدلس والحسن هرٌرة
ٙ/ٔٔٙ). 
 .1ٔٔ/ٕ األنوار لوامع(ٖ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌَْها{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  طرٌك ومن حاد واتبع  ، أي:"[٘ٔ}َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ
 .(ٔ)"الباطل فإنما ٌعود عماب ذلن علٌه وحده

ٌمول: ومن جار عن لصد السبٌل، فؤخذ على ؼٌر هدى، وكفر باهلل وبدمحم  لال الطبري:" 
ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به من عند هللا من الحك، فلٌس ٌضر بضبلله وجوره عن الهدى ؼٌر نفسه، ألنه 

فإنما ٌكسب إثم  {فإنما ٌضل علٌها}به.. وإنما عنى بموله ٌوجب لها بذلن ؼضب هللا وألٌم عذا
 .(ٕ)"ضبلله علٌها ال على ؼٌرها

وال تحمل نفس مذنبة  ، أي:"[٘ٔ}َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"إثم نفس مذنبة أخرى

 ..ٌعنً تعالى ذكره: وال تحمل حاملة حمل أخرى ؼٌرها من اآلثام لال الطبري:" 
ْلَنا أَْوَزاًرا ِمْن ِزٌنَِة اْلمَْوم{ ]طه :  :والوزر: هو اإلثم، ٌجمع أوزارا، كما لال تعالى  }َولَِكنَّا ُحّمِ

وكؤن معنى الكبلم: وال تؤثم آثمة إثم أخرى، ولكن على كل نفس إثمها دون إثم ؼٌرها من  ،[12
 .(ٗ)"األنفس
 .(٘)"وهللا ما ٌحمل هللا على عبد ذنب ؼٌره، وال ٌإاخذ إال بعمله لال لتادة:" 
بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرسُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ال ٌعذب هللا و ، أي:"[٘ٔ}َوَما كُنَّا ُمعَذِّ

 .(ٙ)"أحًدا إال بعد إلامة الحجة علٌه بإرسال الرسل وإنزال الكتب
ٌمول تعالى ذكره: وما كنا مهلكً لوم إال بعد اإلعذار إلٌهم بالرسل،  لال الطبري:" 

 .(2)"وإلامة الحجة علٌهم باآلٌات التً تمطع عذرهم
إن هللا تبارن وتعالى لٌس ٌعذب أحدا حتى ٌسبك إلٌه من هللا خبرا، أو ٌؤتٌه  لال لتادة:" 

 .(1)"من هللا بٌنة، ولٌس معذبا أحدا إال بذنبه
عن أبً هرٌرة، لال: إذا كان ٌوم المٌامة، جمع هللا تبارن وتعالى نسم الذٌن ماتوا فً  

م ولد خرفوا، ثم أرسل رسوال أن الفترة والمعتوه واألصم واألبكم، والشٌوخ الذٌن جاء اإلسبل
ادخلوا النار، فٌمولون: كٌؾ ولم ٌؤتنا رسول، واٌم هللا لو دخلوها لكانت علٌهم بردا وسبلما، ثم 

وما كنا :}من كان ٌرٌد أن ٌطٌعه لبل؛ لال أبو هرٌرة: الرءوا إن شبتم  ٌرسل إلٌهم، فٌطٌعه
 .(5){"معذبٌن حتى نبعث رسوال

 الفوابد:
 تعالى فً إهبلن األمم ؼٌر أنها ال تهلن إال بعد اإلنذار واإلعذار إلٌها. بٌان سنة هللا -ٔ
 .أنه ال ٌجنً جان إال على نفسه -ٕ
 .نفع العمل وضرره عابد إلى عامله ال إلى ؼٌره، وأن تعالى ال ٌؤخذ أحدا بذنب أحدأنه  -ٖ
 المرآن

ْرنَاَها تَْدِمًٌرا }َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَن لَْرًٌَة أََمْرنَا ُمتَْرفٌَِها  ٌَْها اْلمَْوُل فََدم  فََفَسمُوا فٌَِها فََحك  َعلَ
 [ٙٔ({ ]اإلسراء : ٙٔ)

 التفسٌر:

                                                             
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
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وإذا أردنا إهبلن أهل لرٌة لظلمهم أََمْرنا مترفٌهم بطاعة هللا وتوحٌده وتصدٌك رسله، وؼٌرهم 
بالعذاب الذي ال مردَّ له، تبع لهم، فعَصوا أمر ربهم وكذَّبوا رسله، فحكَّ علٌهم المول 

 فاستؤصلناهم بالهبلن التام.
 ، أي:"[ٙٔ}َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَن لَْرٌَةً أََمْرنَا ُمتَْرفٌَِها فَفََسمُوا فٌَِها{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ٌن فٌها والمادة والرإساء بالطاعة على لسا ن رسلنا وإذا أردنا هبلن لوم من األلوام أمرنا المتنعّمِ
 .(ٔ)"فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتنا وفسموا وفجروا

 .(ٕ)"فخالفوا أمر هللا فٌها، وخرجوا عن طاعته {، أي:"فَفََسمُوا فٌَِها }لال الطبري: 
 .(ٖ)"لال: بعثنا {،أمرنا مترفٌها} عن مجاهد:" 
ٌمول: سلطنا أشرارها فعصوا فٌها، فإذا فعلوا  {،أمرنا مترفٌها:"}عن ابن عباس، لوله  

ذلن أهلكتهم بالعذاب، وهو لوله }َوَكذَِلَن َجعَْلنَا فًِ كُّلِ لَْرٌٍَة أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها ِلٌَْمكُُروا فٌَِها{
(ٗ)"(٘). 

 .(٘)"(ٗ)فٌَِها{
 وجوه من المراءات: ،[ٙٔ{ ]اإلسراء : ُمتَْرفٌَِها }أََمْرنَالوله تعالى:وفً 

عن ، ورواه الفراء (ٙ)لرأ بها األعمش ،«فعلنا»مخففة، على وزن « أمرنا»المراءة: األولى: 
 .(1)، وهً لراءة االكثرٌن(2)حمٌد األعرج عن مجاهد
 وفٌها ثبلثة ألوال:

أحدها: أنه من األمر، وفً الكبلم إضمار، تمدٌره: أمرنا مترفٌها بالطاعة، ففسموا، هذا مذهب 
 . (ٓٔ)بن جبٌر سعٌد، و(5)ابن عباس
 .(ٔٔ)"إن المترؾ إذا أمر بالطاعة خالؾ إلى الفسوق :أي لال الفراء:" 
أمرناهم بالطاعة : فؤما من لرأ بالتخفٌؾ فهو من األمر، المعنى لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)"ففسموا

 .(ٖٔ)"لال: بطاعة هللا، فعصوا {،أمرنا مترفٌها:"}ابن عباس عن 
 .(ٗٔ)"أمرنا بالطاعة فعصوا لال سعٌد بن جبٌر:" 

فمد ، فعصٌتنً من الكبلم: أمرتن {أمرنا مترفٌها ففسموا فٌها}ومثل لوله: "لال الزجاج: 
 .(٘ٔ)"جل ثناإه علم أن المعصٌة مخالفة األمر، وكذلن الفسك مخالفة أمر هللا

، (ٙٔ)«مؤمورةمهرة : »الحدٌثوالثانً: كثرنا، ٌمال: أمرت الشًء وآمرته، أي: كثرته، ومنه 
، وابن (ٔ)أي: كثٌرة النتاج، ٌمال: أمر بنو فبلن ٌؤمرون أمرا: إذا كثروا، هذا لول أبً عبٌدة

 .(ٖ)، وذكره الزجاج(ٕ)لتٌبة

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .[ٖٕٔ]األنعام : (ٗ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٖٓٗ/2ٔانظر: الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٖٕ/ٖمعانً المرآن: (٘ٔ)
 روي عن سوٌد بن هبٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:(ٙٔ)
 « .خٌر مال امرئ له مهرة مؤمورة أو سكة مؤبورة»
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 .(٘). وروي عن لتادة مثله(ٗ)"لال: أكثرناهم {أمرنا مترفٌها:"}عن الحسن، فً لوله  
 {،آمرنا مترفٌها ففسموا فٌها وإذا أردنا أن نهلن لرٌة:"}ابن عباس، لوله  عنوروي  

 .(ٙ)"ٌمول: أكثرنا عددهم
 .(2)"لال: أكثرناهم {،آمرنا مترفٌها:"}ن عكرمة لوله روي ع 
 .(1)"أكثرنا مترفٌها: أى كبراءها ولال الضحان:" 
ٌمول: أكثرنا مترفٌها: أى جبابرتها، ففسموا فٌها وعملوا بمعصٌة هللا  وعن لتادة، لال:" 

وكان ٌمال: إذا أراد هللا بموم صبلحا، بعث علٌهم مصلحا، وإذا أراد بهم  {،تدمٌرافدمرناها }
 .(5)"فسادا بعث علٌهم مفسدا، وإذا أراد أن ٌهلكها أكثر مترفٌها

أكثرنا. لال: والعرب تمول للشًء «: أمرنا»ذكر بعض أهل العلم أن  لال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)"الكثٌر أمر لكثرته

إذا وصؾ الموم بؤنهم كثروا، فإنه ٌمال: أمر بنو فبلن، وأمر الموم فؤما لال الطبري:" 
 :(ٔٔ)ٌؤمرون أمرا، وذلن إذا كثروا وعظم أمرهم، كما لال لبٌد
 إن ٌؽبطوا ٌهبطوا وإن أمروا ... ٌوما ٌصٌروا للمل والنمد

ٌْبًا إِ «اإلمر»المصدر، واالسم  :«األمر»و ْمًرا{ ، كما لال هللا جل ثناإه }لَمَْد ِجبَْت َش
 .(ٕٔ)"كثٌر :لال: عظٌما، وحكً فً مثل شر إمر: أي ،[2ٔ]الكهؾ : 

أمرنا، ٌمال: أمرت الرجل، بمعنى: أمرته، والمعنى: سلطنا « : أمرنا»والثالث: أن معنى 
 . (ٖٔ)مترفٌها باإلمارة، ذكره ابن األنباري

وكذلن روى حماد ، (ٗٔ)، وروى خارجة عن نافع«آمنا»ممدودة، مثل « آمرنا» المراءة الثانٌة:
، (1ٔ)، وأبً رزٌن(2ٔ)، وأبً الدرداء(ٙٔ)، وهً لراءة ابن عباس(٘ٔ)بن سلمة عن ابن كثٌر

 . (ٕ)، وٌعموب(ٔ)، والضحان(5ٔ)والحسن

                                                                                                                                                                               

( 12ٖ/ ٓٔ( وشرح السنة )2ٔ/ ٕ( واللبالا )2ٓٔ/ 2( والطبرانً )ٗٙ/ ٓٔ( والبٌهمً )1ٙٗ/ ٖرواه أحمد )
 ( .1٘/ ٘، 2ٔ/ ٕ( وابن كثٌر )1ٖٗ/ ٔ« )التارٌخ الكبٌر»( والبخاري فً 5ٖٗٗ( والكنز )51وكشاؾ )
 .المؤبورة: من التؤبٌر»الطرٌمة المصطفة من النخل. و  « :السكة»المؤمورة: كثٌرة النسل. و »لوله: 

 .2ٕٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .ٖٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .٘ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .٘ٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .٘ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .٘ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٙٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
" والنكد للهلن: "البٌت آخر رواٌته وفً 5ٔ ص الطوسً رواٌة 11ٓٔ سنة فٌنا طبع لبٌد دٌوان فً البٌت(ٔٔ)
 هاهنا وٌهبطوا ٌموتون، فإنهم ٌوما ؼبطوا إن: ٌمول: شارحه ولال: المإلؾ رواٌة فً والنمد للمل: موضع فً

 ؼٌر من ٌموتون كؤنهم ؼبطة، ٌموتون: ٌؽبطوا إن: "وٌروى. عمرو أبً لول وهو: الحسن أبو لال. ٌموتون
. أهـ" شًء كل من الطري: والعبٌط العبٌط، من أخذه اعتبطت،: علة ؼٌر من ذبحت إذا للنالة وٌمال. مرض
 .والؽناء الملة بمعنى النفد والمد: للت
 .2ٖٖ/ٔ، وانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٙٓٗ-٘ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٙٔ/ٖ، وزاد المسٌر:25ٖانظر: السبعة فً المراءات:  (ٗٔ)
 .ٙٔ/ٖ، وزاد المسٌر:25ٖانظر: السبعة فً المراءات:  (٘ٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2ٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .5ٔٔ/ٕللفراء:، ومعانً المرآن ٗٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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بمد األلؾ من أمرنا، بمعنى: أكثرنا  ،«آمرنا»أنه لرأ ذلن  :"عن الحسن البصري 
 .(ٖ)"فسمتها
 .(ٗ)" بالمد: أكثرنا ،«آمرنا»:معنى  لال الفراء:" 

  .(٘)"وهً اللؽة العالٌة المشهورة. أي كثرنا ،بالمد« آمرنا»:ولرأ ألوام  "لال ابن لتٌبة: 
وجه تؤوٌل هذا الحرؾ إلى هذا التؤوٌل جماعة من أهل التؤوٌل، إال أن  لال الطبري:" 

الذٌن حدثونا لم ٌمٌزوا لنا اختبلؾ المراءات فً ذلن، وكٌؾ لرأ ذلن المتؤولون، إال الملٌل 
 .(ٙ)"منهم

 ًأب عن ختن لٌث وابو العباس ابن مجاهد  رواهمشددة المٌم، « أمرنا»المراءة الثالثة: 
، (ٓٔ)، والنخعً(5)، وهً لراءة أبً العالٌة(1)رواٌة أبان عن عاصموهً ، (2)عمرو

 .(ٕٔ)، وأبً عثمان النهدي(ٔٔ)والجحدري
 .(ٖٔ)"مثملة: جعلنا علٌها مترفٌها: مستكبرٌها« أمرنا»"عن أبً العالٌة، لال:  

  .(ٗٔ)"جعلناهم أمراء :أي ،«اإلمارة»فهو من  ،«أمرنا»:ومن لرأ  "لال ابن لتٌبة: 
لهم إمرة  جعلنا :أي،سلطنا مترفٌها  :بالتشدٌد، فمعناه« رناأمّ »:ومن لرأ  الزجاج:"لال 
 .(٘ٔ)"وسلطانا
وهو موافك لتفسٌر ابن عباس، « أمرنا مترفٌها»ولرأ أبو العالٌة الرٌاحً  لال الفراء:" 

 .(ٙٔ)"وذلن أنه لال: سلطنا رإساءها ففسموا فٌها
 .(2ٔ)"ولال: سلطنا« أمرنا»:أنه لرأها  :"عن الربٌع بن أنسوروي  

أبو المتوكل، وأبو الجوزاء، بها لرأ ، بفتح الهمزة مكسورة المٌم مخففة« أمرنا»المراءة الرابعة: 
 .(1ٔ) وابن ٌعمر

 .(5ٔ)، وهً لراءة ابً بن كعب«بعثنا فٌها أكابر مجرمٌها»المراءة الخامسة: : 

ٌَْها اْلمَْوُل{ ]اإلسراء :لوله تعالى:  فوجب علٌهم العذاب بالفسك  ، أي:"[ٙٔ }فََحكَّ َعلَ
 .(ٕٓ)"والطؽٌان
ٌمول: فوجب علٌهم بمعصٌتهم هللا وفسولهم فٌها، وعٌد هلل الذي أوعد من  "لال الطبري: 

 .(ٕٔ)"كفر به، وخالؾ رسله، من الهبلن بعد اإلعذار واإلنذار بالرسل والحجج

                                                                                                                                                                               
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕ٘ؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٗٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔ/ٖ، و زاد المسٌر:25ٖانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٓٗ/2ٔانظر: الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٖٕ/ٖمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٗٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٙٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٓ)
 .ٙٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ْرنَاَها تَْدِمًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ً  ، أي:"[ٙٔ}فََدمَّ  .(ٔ)"فؤهلكناهم إهبلكاً ُمرٌعا
ٌمول: فخربناها عند ذلن تخرٌبا، وأهلكنا من كان فٌها من أهلها إهبلكا،  "لال الطبري: 

 :(ٕ)كما لال الفرزدق
 وكان لهم كبكر ثمود لما ... رؼا ظهرا فدمرهم دمارا 

 :(ٖ)والبٌت من لصٌدة نالض بها الفرزدق لصٌدة جرٌر التً مطلعها
 الدٌار بسعد إنً ... أحب لحب فاطمة الذٌارا أال حً

 "وكان لهم كبكر ثمود" راجع إلى جرٌر المذكور فً البٌت لبله وهو::والضمٌر فً لوله 
 جر المخزٌات على كلٌب ... جرٌر ثم ما منع الدمارا

 .(ٗ)"وبكر ثمود: ولد نالة صالح. ورؼا: صوت. والرؼاء: صوت ذوات الخؾ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما على زٌنب وهو ٌمول: "ال إله إال هللا وٌل عن الزهري، لال: دخل  

للعرب من شر لد الترب فتح الٌوم من ردم ٌؤجوج ومؤجوج مثل هذا، وحلك بٌن إبهامه والتً 
 .(٘)تلٌها، لالت: ٌا رسول هللا أنهلن وفٌنا الصالحون؟ لال: نعم إذا كثر الخبث"

 
 المرآن
({ ]اإلسراء 1ٔأَْهلَْكنَا ِمَن اْلمُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكفَى بَِرّبَِن بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبًٌِرا بَِصًٌرا )}َوَكْم 
 :ٔ1] 

 التفسٌر:
أنه عالم  -أٌها الرسول-وكثٌرا أهلكنا من األمم المكذبة رسلها ِمن بعد نبً هللا نوح. وكفى بربن 

 خافٌة.بجمٌع أعمال عباده، ال تخفى علٌه 
وكثٌرا أهلكنا  ، أي:"[2ٔ}َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمَن اْلمُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"من األمم المكذبة رسلها ِمن بعد نبً هللا نوح
وهذا وعٌد من هللا تعالى ذكره مكذبً رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من مشركً لرٌش،  لال الطبري:" 

وتهدٌدهم لهم بالعماب، وإعبلم منه لهم، أنهم إن لم ٌنتهوا عما هم علٌه ممٌمون من تكذٌبهم 
الذٌن سلكوا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أنه محل بهم سخطه، ومنزل بهم من عمابه ما أنزل بمن لبلهم من األمم 

فً الكفر باهلل، وتكذٌب رسله سبٌلهم، ٌمول هللا تعالى ذكره: ولد أهلكنا أٌها الموم من لبلكم من 
بعد نوح إلى زمانكم لرونا كثٌرة كانوا من جحود آٌات هللا والكفر به، وتكذٌب رسله، على مثل 

ٌن أحد وبٌن هللا جل ثناإه، الذي أنتم علٌه، ولستم بؤكرم على هللا تعالى منهم، ألنه ال مناسبة ب
فٌعذب لوما بما ال ٌعذب به آخرٌن، أو ٌعفو عن ذنوب ناس فٌعالب علٌها آخرٌن؛ ٌمول جل 
ثناإه: فؤنٌبوا إلى طاعة هللا ربكم، فمد بعثنا إلٌكم رسوال ٌنبهكم على حججنا علٌكم، وٌولظكم من 

م على حجج هللا، وأنتم على ؼفلتكم، ولم نكن لنعذب لوما حتى نبعث إلٌهم رسوال منبها له
 .(2)"فسولكم ممٌمون

 ، على ألوال:«المرن»واختلؾ فً مدة 
 .(1)دمحم بن عبد هللا بن أبً أوفى. لاله أبو المرن: عشرون ومبة سنةأحدها: أن 
 .(ٔ)"بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أول لرن كان، وآخرهم ٌزٌد بن معاوٌة ولال أبو دمحم:" 

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 خربناها: معناه" تدمٌرا فدمرناها: "تعالى لوله أن على الطبري به استشهد( ٖٗٗ دٌوانه) للفرزدق البٌت(ٕ)

 .تخرٌبا
 .2ٕٗ/ٕانظر: شرح نمابض جرٌر وفرزدق: (ٖ)
 .ٙٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
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 الثانً: أن المرن: مبة سنة. 
وضع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌده على رأسه "عن عبد هللا بن بسر المازنً، لال:  عن دمحم بن الماسم، 
 .(ٕ)"«مبة سنة»للت: كم المرن؟ لال: « سٌعٌش هذا الؽبلم لرنا»ولال: 

ما زلنا نعد له حتى تمت مبة سنة ثم مات، لال أبو الصلت:  الماسم:" دمحم بن لال 
 .(ٖ)"أخبرنً سبلمة أن دمحم بن الماسم هذا كان ختن عبد هللا بن بسر

 .(ٗ)"المرن أربعون سنة" ، لال:رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنابن سٌرٌن،ما رواه  الثالث:
وكفى  ، أي:"[2َٔخِبًٌرا َبِصًٌرا{ ]اإلسراء :  }َوَكفَى ِبَربَِّن بِذُنُوِب ِعبَاِدهِ لوله تعالى: 
 .(٘)"أنه عالم بجمٌع أعمال عباده، ال تخفى علٌه خافٌة -أٌها الرسول-بربن 
أي : هو عالم بجمٌع أعمالهم ، خٌرها وشرها ، ال ٌخفى علٌه منها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"خافٌة سبحانه وتعالى
وكفى بربن ٌا دمحم بذنوب عباده خبٌرا: ٌمول: وحسبن ٌا دمحم باهلل خابرا  لال الطبري:" 

بذنوب خلمه عالما، فإنه ال ٌخفى علٌه شًء من أفعال مشركً لومن هإالء، وال أفعال ؼٌرهم 
من خلمه، وهو بجمٌع ذلن عالم خابر بصٌر، ٌمول: ٌبصر ذلن كله فبل ٌؽٌب عنه منه شًء، 

 .(2)"فً األرض وال فً السماء، وال أصؽر من ذلن وال أكبروال ٌعزب عنه مثمال ذرة 
 

 :[2ٔ-ٙٔفوابد اآلٌتٌن:]
التحذٌر من كثرة التنعم والترؾ فإنه ٌإدي إلى الفسك بترن الطاعة ثم ٌإدي الفسك إلى  -ٔ

 الهبلن والدمار.
 :«البصٌر»، و«الخبٌر»إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٕ
 .(1)أي:"العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" «:الخبٌر»فـ -

لال الخطابً:"هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: } 
ٌَْراً { ]الفرلان: [. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به 5٘فَاْسؤْل بِِه َخبِ

ٌستعمل فً نوع العلم الذي من فبلن؛ أي: أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما 
 ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به  -سبحانه-وعلم هللا 
منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، 
وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه 

 .(5)الصفات علوا كبٌرا"
 .(ٓٔ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات "«البصٌر»و -
 

 المرآن
ْلنَا لَهُ فٌَِها َما نََشاُء ِلَمْن نُِرٌُد ثُم  َجعَْلنَا  لَهُ َجَهن َم ٌَْصاَلَها َمْذُموًما }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلعَاِجلَةَ َعج 

 [1ٔ({ ]اإلسراء : 1َٔمْدُحوًرا )

                                                                                                                                                                               
 .2ٓٗ:2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٓٗ:2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٓٗ-2ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (1)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (5)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
ل هللا له  ق باآلخرة، ولم ٌعمل لها، عجَّ من كان طلبه الدنٌا العاجلة، وسعى لها وحدها، ولم ٌصّدِ
، فٌها ما ٌشاإه هللا وٌرٌده مما كتبه له فً اللوح المحفوظ، ثم ٌجعل هللا له فً اآلخرة جهنم
 ٌدخلها ملوًما مطروًدا من رحمته عز وجل؛ وذلن بسبب إرادته الدنٌا وسعٌه لها دون اآلخرة.

من كان طلبه الدنٌا العاجلة،  ، أي:"[1ٔ}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلعَاِجلَةَ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
ق باآلخرة، ولم ٌعمل لها  .(ٔ)"وسعى لها وحدها، ولم ٌصّدِ

 .(ٕ)"ٌمول: من كانت الدنٌا همه وسدمه وطلبته ونٌته لال لتادة:" 
 .(ٖ)"العاجلة: الدنٌا لال ابن زٌد:" 
ْلنَا لَهُ فٌَِها َما نََشاُء ِلَمْن نُِرٌُد{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ل هللا له فٌها ما  ، أي:"[1ٔ}َعجَّ عجَّ

 .(ٗ)"ٌشاإه هللا وٌرٌده مما كتبه له فً اللوح المحفوظ،
 .(٘)"عجل هللا له فٌها ما ٌشاء لتادة:"لال  
لال: لمن  {،عجلنا له فٌها ما نشاء لمن نرٌد، ٌمول :"}إسحاق الفزاري عن أبً روي  
 .(ٙ)"نرٌد هلكته
ٌخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنٌا وما فٌها من النعٌم ٌحصل له ، بل  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"وهذه ممٌدة إلطبلق ما سواها من اآلٌات  ما ٌشاء. إنما ٌحصل لمن أراد هللا
ٌعجل له من حطامها ومتاعها ما ٌشاإه وٌرٌده مما كتب هللا له فً اللوح  لال السعدي:" 

 .(1)"المحفوظ ولكنه متاع ؼٌر نافع وال دابم له
 .(5)"عجلنا له فٌها ما نشاء تعجٌله من نعٌمها ال كلَّ ما ٌرٌد لال الصابونً:أي:" 

، رضً هللا عنها ، لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "الدنٌا دار من ال دار له ،  عن عابشة
 .(ٓٔ)ومال من ال مال له ، ولها ٌجمع من ال عمل له"

ثم ٌجعل هللا له فً اآلخرة  ، أي:"[1ٔ}ثُمَّ َجعَْلَنا لَهُ َجَهنََّم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"جهنم

 .(ٕٔ)"ثم اضطره إلى جهنم لال لتادة:" 
ٌدخلها ملوًما مطروًدا من  ، أي:"[1ٔ}ٌَْصبَلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"رحمته عز وجل
 .(ٗٔ)"مذموما فً نعمة هللا مدحورا فً نممة ال لال لتادة:" 
 .(٘ٔ)"ٌمول: ملوما {،مذموما":}لوله  عن ابن عباس:" 
أي: ٌباشر عذابها  فً حالة الخزي والفضٌحة والذم من هللا ومن خلمه،  لال السعدي:" 

 .(ٔ)"والبعد عن رحمة هللا فٌجمع له بٌن العذاب والفضٌحة

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ-ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘٘ٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .( : "رجاله رجال الصحٌح ؼٌر دوٌد وهو ثمة"11ٕ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )2ٔ/ٙالمسند )(ٓٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٓٗ/2ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 المرآن

({ ]اإلسراء 1ٔ}َوَمْن أََراَد اآْلِخَرةَ َوَسَعى لََها َسْعٌََها َوهَُو ُمْإِمٌن فَؤُولَئَِن َكاَن َسْعٌُُهْم َمْشُكوًرا )
 :ٔ1] 

 التفسٌر:
وَمن لصد بعمله الصالح ثواب الدار اآلخرة البالٌة، وسعى لها بطاعة هللا تعالى، وهو مإمن 
 باهلل وثوابه وعظٌم جزابه، فؤولبن كان عملهم ممبوال ُمدَّخًرا لهم عند ربهم، وسٌثابون علٌه.

له الصالح ثواب وَمن لصد بعم ، أي:"[5ٔ}َوَمْن أََراَد اآْلِخَرةَ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الدار اآلخرة البالٌة

 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: من أراد اآلخرة وإٌاها طلب لال الطبري:" 
 .(ٗ)" أي : أراد الدار اآلخرة وما فٌها من النعٌم والسرور لال ابن كثٌر:" 
وسعى لها بطاعة هللا  ، أي:"[5ٔ}َوَسعَى لََها َسْعٌََها َوهَُو ُمْإِمٌن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(٘)"تعالى، وهو مإمن باهلل وثوابه وعظٌم جزابه
مصدق ]وهو[ ..الذي هو طاعة هللا وما ٌرضٌه عنه ولها عمل عملها، لال الطبري:" 

 .(ٙ)"بثواب هللا، وعظم جزابه على سعٌه لها، ؼٌر مكذب به تكذٌب من أراد العاجلة
هو متابعة الرسول } َوهَُو ُمْإِمٌن { أي : أي : طلب ذلن من طرٌمه و لال ابن كثٌر:" 

 .(2)" وللبه مإمن ، أي : مصدق بالثواب والجزاء
فؤولبن كان عملهم  ، أي:"[5ٔ}فَؤُولَبَِن َكاَن َسْعٌُُهْم َمْشكُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(1)"ممبوال ُمدَّخًرا لهم عند ربهم، وسٌثابون علٌه
 {مشكورا}ٌعنً عملهم بطاعة هللا  {كان سعٌهم}ٌعنً: فمن فعل ذلن  لال الطبري:" 

وشكر هللا إٌاهم على سعٌهم ذلن حسن جزابه لهم على أعمالهم الصالحة، وتجاوزه لهم عن 
 .(5)"سٌبها برحمته
فؤولبن الجامعون للخصال الحمٌدة من اإِلخبلص، والعمل الصالح،  :أي لال الصابونً:" 
 .(ٓٔ)"لهم ممبوالً عند هللا أحسن المبول، مثاباً علٌهكان عم، واإِلٌمان
 .(ٔٔ)"شكر هللا لهم حسناتهم، وتجاوز عن سٌباتهم لال لتادة:" 
 الفوابد:
 

 المرآن
 [ٕٓ({ ]اإلسراء : ٕٓ}كاُلًّ نُِمدُّ َهُإاَلِء َوَهُإاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّن َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّن َمْحظُوًرا )

 التفسٌر:
فرٌك من العاملٌن للدنٌا الفانٌة، والعاملٌن لآلخرة البالٌة نزٌده ِمن رزلنا، فنرزق المإمنٌن  كل

والكافرٌن فً الدنٌا؛ فإن الرزق ِمن عطاء ربن تفضبل منه، وما كان عطاء ربن ممنوعا من 
 أحد مإمنًا كان أم كافًرا.

                                                                                                                                                                               
 .٘٘ٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٓٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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كل فرٌك  ، أي:"[َٕٓعَطاِء َربَِّن{ ]اإلسراء : }كُبلًّ نُِمدُّ َهُإاَلِء َوَهُإاَلِء ِمْن لوله تعالى: 
من العاملٌن للدنٌا الفانٌة، والعاملٌن لآلخرة البالٌة نزٌده ِمن رزلنا، فنرزق المإمنٌن والكافرٌن 

 .(ٔ)"فً الدنٌا
ٌمول تعالى ذكره: ٌمد ربن ٌا دمحم كبل الفرٌمٌن من مرٌدي العاجلة،  لال الطبري:" 

لها سعٌها وهو مإمن فً هذه الدنٌا من عطابه، فٌرزلهما جمٌعا من ومرٌدي اآلخرة، الساعً 
رزله إلى بلوؼهما األمد، واستٌفابهما األجل ما كتب لهما، ثم تختلؾ بهما األحوال بعد الممات، 
وتفترق بهما بعد الورود المصادر، ففرٌك مرٌدي العاجلة إلى جهنم مصدرهم، وفرٌك مرٌدي 

 .(ٕ)"اآلخرة إلى الجنة مآبهم
كل واحد من الفرٌمٌن الذٌن أرادوا الدنٌا والذٌن أرادوا اآلخرة ،  :أي لال ابن كثٌر:" 

نمدهم فٌما هم فٌه } ِمْن َعَطاِء َربَِّن { أي : هو المتصرؾ الحاكم الذي ال ٌجور ، فٌعطً كبل ما 
 .(ٖ)"ٌستحمه من الشماوة والسعادة وال راد لحكمه وال مانع لما أعطى ، وال مؽٌر لما أراد

 .(ٗ)"البر والفاجر ، نعطً من الدنٌابّل ك لال الحسن:" 
 .(٘)"فٌرزق من أراد الدنٌا، وٌرزق من أراد اآلخرة لال ابن عباس:" 
إن هللا عز وجل لسم الدنٌا بٌن البر والفاجر، واآلخرة خصوصا عند ربن لال لتادة:" 
 .(ٙ)"للمتمٌن
 .(2)"أهل الدنٌا وأهل اآلخرة {،كبل نمد هإالء وهإالء} عن ابن زٌد:" 
وما كان عطاء ربن  ، أي:"[ٕٓ}َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّن َمْحظُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(1)"ممنوعا من أحد مإمنًا كان أم كافًرا
 .(5)"ممنوعا الحسن وابن جرٌج و ابن زٌد:" لال 
 .(ٓٔ)"منموصا :أي لال لتادة:" 

 .(ٔٔ)"من بر وال فاجر، لال: والمحظور: الممنوع لال ابن زٌد:" 
ٌمول: وما كان عطاء ربن الذي ٌإتٌه من ٌشاء من خلمه فً الدنٌا  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"ممنوعا عمن بسطه علٌه ال ٌمدر أحد من خلمه منعه من ذلن، ولد آتاه هللا إٌاه
 .(ٖٔ)" أي : ممنوعا ، أي : ال ٌمنعه أحد وال ٌرده راد لال ابن كثٌر:" 

 [:ٕٓ-1ٔفوابد اآلٌات:]
 الفوابد:
كبل الدارٌن السعادة فٌها أو الشماء متولؾ على الكسب والعمل هذه سنة هللا تعالى فً  -ٔ

 العباد.
 سعى الدنٌا التجارة والفبلحة والصناعة. -ٕ
 الشرن والمعاصً.سعى اآلخرة اإلٌمان وصالح األعمال والتخلٌة عن  -ٖ

                                                             
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 عن الحسن. ٖٙ/٘. عن ابن جرٌج وابن زٌد، وحكاه ابن كثٌر فً تفسٌره:ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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ٌعطً هللا تعالى الدنٌا من ٌحب ومن ال ٌحب وعطاإه لابم على سنن له فً الحٌاة ٌجب  -ٗ
 معرفتها والعمل بممتضاها لمن أراد الدنٌا واآلخرة.

 ما أعطاه هللا ال ٌمنعه أحد فوجب التوكل على هللا واإلعراض عما سواه. -٘
 

 المرآن
ْلنَا بَْعَضُهْم  ٌَْؾ فَض  ({ ]اإلسراء : َٕٔعلَى بَْعٍض َولَْْلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌاًل )}اْنظُْر َك

ٕٔ] 

 التفسٌر:
فً كٌفٌة تفضٌل هللا بعض الناس على بعض فً الدنٌا فً الرزق والعمل،  -أٌها الرسول-تؤمل 

 ولَآلخرة أكبُر درجات للمإمنٌن وأكبر تفضٌبل.
ٌَْؾ لوله تعالى:  ْلَنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ]اإلسراء : }اْنظُْر َك أٌها -تؤمل  ، أي:"[ٕٔفَضَّ
 .(ٔ)"فً كٌفٌة تفضٌل هللا بعض الناس على بعض فً الدنٌا فً الرزق والعمل -الرسول
 .(ٕ)"فً الدنٌا :أي لال لتادة:" 
فً الدنٌا بسعة األرزاق وللتها، والٌسر والعسر والعلم والجهل والعمل  لال السعدي:أي:" 

 .(ٖ)"والسفه وؼٌر ذلن من األمور التً فضل هللا العباد بعضهم على بعض بها
ولَآلخرة أكبُر  ، أي:"[ٕٔ}َولَآْلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"وأكبر تفضٌبل درجات للمإمنٌن
التفاوت فً اآلخرة أكبر، ألن التفاوت فٌها بالجنة ودرجاتها والنار  :أي لال البٌضاوي:" 
 .(٘)"ودركاتها
فكم بٌن من هو ، فبل نسبة لنعٌم الدنٌا ولذاتها إلى اآلخرة بوجه من الوجوه لال السعدي:" 

واألفراح ممن هو ٌتملب فً الجحٌم فً الؽرؾ العالٌات واللذات المتنوعات والسرور والخٌرات 
وٌعذب بالعذاب األلٌم، ولد حل علٌه سخط الرب الرحٌم وكل من الدارٌن بٌن أهلها من التفاوت 

 .(ٙ)"ما ال ٌمكن أحدا عده
 .(2)"وإن للمإمنٌن فً الجنة منازل وإن لهم فضابل بؤعمالهم لال لتادة:" 
ٌحتبس »لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  عن أبً سعٌد الخدري،بسنده أخرج ٌحٌى بن سبلم  

أهل الجنة كلهم دون الجنة حتى ٌإخذ لبعضهم من بعض، وٌفاضل ما بٌنهم، مثل كوكب 
 .(1)«بالمشرق وكوكب بالمؽرب

عن أبً المتوكل الناجً، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الدرجة فً الجنة فوق الدرجة كما و 
واألرض، وإن العبد لٌرفع بصره فٌلمع له برق ٌكاد أن ٌختلؾ بصره، فٌفزع لذلن،  بٌن السماء

فٌمول: ما هذا؟ فٌمال له: هذا نور أخٌن فبلن، فٌمول: أخً فبلن، كنا فً الدنٌا نعمل جمٌعا ولد 
لال: ثم ٌجعل فً للبه الرضا حتى . «منن عمبل فضل علً هكذا، فٌمال له: إنه كان أحسن

 .(5)"ٌرضى

                                                             
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٖٕ/2(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .٘٘ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .٘٘ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٕٖٕ/2(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (5)
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إن أدنى أهل الجنة درجة الذي ٌنظر إلى ملكه مسٌرة ألؾ سنة، "ن ابن عمر، لال: ع 
 .(ٔ)"وإن أرفع أهل الجنة درجة للذي ٌنظر إلى ربه بكرة وعشٌا

 الفوابد:
ٌعطً هللا تعالى الدنٌا من ٌحب ومن ال ٌحب وعطاإه لابم على سنن له فً الحٌاة ٌجب  -ٔ

 الدنٌا واآلخرة.معرفتها والعمل بممتضاها لمن أراد 
 ما أعطاه هللا ال ٌمنعه أحد فوجب التوكل على هللا واإلعراض عما سواه. -ٕ
 

 المرآن
ِ إِلًَها آَخَر فَتَْمعَُد َمْذُموًما َمْخذُواًل )  [ٕٕ({ ]اإلسراء : ٕٕ}اَل تَْجعَْل َمَع ّللا 

 التفسٌر:
 مذمة والِخْذالن.مع هللا شرًٌكا له فً عبادته، فتبوء بال -أٌها اإلنسان-ال تجعل 
ِ إِلًَها آَخَر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   -أٌها اإلنسان-ال تجعل  ، أي:"[ٕٕ}اَل تَْجَعْل َمَع َّللاَّ

 .(ٕ)"مع هللا شرًٌكا له فً عبادته
ٌمول تعالى : والمراد المكلفون من األمة ، ال تجعل أٌها المكلؾ فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)" عبادتن ربن له شرًٌكا
 .(ٗ)"الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته. ولٌل: الخطاب لئلنسان لال المرطبً:" 
 .(٘)"الخطاب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمراد به أمته أو لكل أحد لال البٌضاوي:" 
لال:  كنت جالسا، عند عبد هللا بن عمر، فسؤله رجل، عن الشرن؟"عن أبً مجلز لال:  

 .(ٙ)"هللا إلها آخرأن تجعل مع 
، فتبوء بالمذمة  ، أي:"[ٕٕ}فَتَْمعَُد َمْذُموًما َمْخذُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2)"والِخْذالن
 .(1)"فً نممة هللا مخذوال فً عذاب هللا لال لتادة:" 
 .(5)"ملوما :ٌمول {،مذموما"}عن ابن عباس لوله:  
 .(ٓٔ)"ال ناصر لن وال ولٌا {مذموما مخذوال}تبمى  :أي لال المرطبً:" 
فتصٌر من لولهم شحذ الشفرة حتى لعدت كؤنها حربة، أو فتعجز من  لال البٌضاوي:" 

لولهم لعد عن الشًء إذا عجز عنه. مذموما مخذوال جامعا على نفسن الذم من المبلبكة 
 .(ٔٔ)"والمإمنٌن والخذالن من هللا تعالى، ومفهومه أن الموحد ٌكون ممدوحا منصورا

ألن الرب تعالى ال ٌنصرن ، بل  ،} َمْخذُوال{، َمْذُموًما { على إشراكن} لال ابن كثٌر:" 
ٌكلن إلى الذي عبدت معه ، وهو ال ٌملن لن  ضًرا وال نفعًا ؛ ألن مالن الضر والنفع هو هللا 

 .(ٕٔ)"  وحده ال شرٌن له
أي: ال تعتمد أن أحدا من المخلولٌن ٌستحك شٌبا من العبادة  لال السعدي فً هذه اآلٌة:" 

وال تشرن باهلل أحدا منهم فإن ذلن داع للذم والخذالن، فاهلل ومبلبكته ورسله لد نهوا عن الشرن 

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1ٕٕ٘/5(:صٓٔٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٖٕ/2(:ص1ٕٕٖٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٖٕ/2(:ص2ٕٕٖٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٕٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٗٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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وذموا من عمله أشد الذم ورتبوا علٌه من األسماء المذمومة، واألوصاؾ الممبوحة ما كان به 
وله من الخذالن فً أمر دٌنه ودنٌاه بحسب ما تركه ، وألبحهم نعتامتعاطٌه، أشنع الخلك وصفا 

من التعلك بربه، فمن تعلك بؽٌره فهو مخذول لد وكل إلى من تعلك به وال أحد من الخلك ٌنفع 
أحدا إال بإذن هللا، كما أن من جعل مع هللا إلها آخر له الذم والخذالن، فمن وحده وأخلص دٌنه هلل 

 .(ٔ)"فإنه محمود معان فً جمٌع أحواله وتعلك به دون ؼٌره
لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أصابته فالة فؤنزلها بالناس لم تسد  -ابن مسعود عن  

 .(ٕ)فالته ، ومن أنزلها باهلل أوشن هللا له بالؽنى، إما أَجٌل عاجل وإما ؼنى عاجل"
 الفوابد:
 جعل العبادة هلل وحده. :ومعناه ،توحٌد األلوهٌة -ٔ
 .الشرن أعظم أسباب الخذالن، وأعظم ما نهى هللا عنه الشرنإن  -ٕ
 بالخلود فً نار جهنم. ى الشرنالوعٌد عل -ٖ
ٗ-  
 

 المرآن
ٌَْبلُؽَن  ِعْنَدَن اْلِكبََر أََحدُ  ا  ٌِْن إِْحَسانًا إِم  ا أَْو ِكاَلهَُما َفاَل ُهمَ }َولََضى َربَُّن أاَل  تَْعبُُدوا إِال  إٌِ اهُ َوبِاْلَواِلَد

 [ٖٕ({ ]اإلسراء : ٖٕتَمُْل لَُهَما أُّؾٍ َواَل تَْنَهْرهَُما َولُْل لَُهَما لَْواًل َكِرًٌما )
 التفسٌر:
وألزم وأوجب أن ٌفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمر باإلحسان  -أٌها اإلنسان-وأََمر ربن 

فبل تضجر وال تستثمل شٌبًا تراه من أحدهما أو إلى األب واألم، وبخاصة حالةُ الشٌخوخة، 
منهما، وال تسمعهما لوال سٌبًا، حتى وال التؤفٌؾ الذي هو أدنى مراتب المول السٌا، وال ٌصدر 

 لوال لٌنًا لطٌفًا. -دابما-منن إلٌهما فعل لبٌح، ولكن ارفك بهما، ولل لهما 
 سبب النزول:

 .(ٖ)لتً بعدها فً سعد بن أبً ولاص "لال ابن عباس : "نزلت هذه اآلٌة واآلٌة ا
ٌَّاهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أٌها -وأََمر ربن  ، أي:"[ٖٕ}َولََضى َربَُّن أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِ
 .(ٗ)"وألزم وأوجب أن ٌفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة -اإلنسان
ووصى ربن إن ال »أنزل هللا هذا الحرؾ على لسان نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص،  ولال ابن عباس:" 

ولو نزلت علً  {،ولضى ربن}فمرأ الناس:  ،فالتصمت إحدى الواوٌن بالصاد ،«تعبدوا إال إٌاه
 .(٘)"المضاء، ما أشرن به أحد

ٌِْن إِْحَسانًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وأمر باإلحسان إلى األب  ، أي:"[ٖٕ}َوبِاْلَواِلَد
 .(ٙ)"واألم

 .(2)"برا ٌمول: لال الحسن:" 
ٌَْبلُؽَنَّ ِعْنَدَن اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو ِكبَلهَُما{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ا  لد  ، أي:"[ٖٕ}إِمَّ

 .(1)"أوصٌنان بهما وبخاصة إذا كبرا أو كبر أحدهما
وإنما خصَّ حالة الِكَبر ألنهما حٌنبٍذ أحوج إلى البر والمٌام بحمولهما  لال الصابونً:" 

 .(ٔ)"لضعفهما ومعنى }ِعنَدَن{ أي فً كنفن وكفالتن

                                                             
 .٘٘ٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 ".حسن صحٌح ؼرٌب"لال الترمذي : . (ٕٖٕٙ( وسنن الترمذي برلم )٘ٗٙٔسنن أبً داود برلم )(ٕ)
 .1ٖٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٖٕ/2(:ص5ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٖٕ/2(:صٖٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
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{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ال تمل للوالدٌن ألل كلمة تظهر  ، أي:"[ٖٕ}فَبَل تَمُْل لَُهَما أُّؾٍ
 .(ٕ)"لو بكلمة التؤفؾالضجر ككلمة أّؾٍ وال تسمعهما لوالً سٌباً حتى و

 .(ٖ)"أؾ فما سواه لال السدي:" 
{ ]اإلسراء : } وفً تفسٌر:   ، ثبلثة وجوه:[ٖٕأُّؾٍ

 .(٘)، وأبو عبٌدة(ٗ)أحدها : أنه كل ما ؼلظ من الكبلم ولبح ، لاله مماتل
أو تؽلظ علٌهما فً المول  ،الكبلم الرديء أن تمول: اللهم أرحنً منهما :ٌعنً لل مماتل:" 

 .(ٙ)"عند كبرهما ومعالجتن إٌاهما وعند مٌط المذر عنهما
فٌما تمٌط  {،إما ٌبلؽن عندن الكبر أحدهما أو كبلهما فبل تمل لهما أؾ} عن مجاهد:" 

عنها من األذى الخبلء والبول، كما كانا ال ٌموالنه، فٌما كان ٌمٌطان عنن من الخبلء 
 .(2)"والبول
 .(1)"ما ؼلظ ولبح من الكبلم :معناه عبٌدة:" لا أبو 

 .(5)الثانً : أنه استمذار الشًء وتؽٌر الرابحة ، لاله الكلبً
الثالث : أنها كلمة تدل على التبرم والضجر ، خرجت مخرج األصوات المحكٌة . والعرب أؾ 

وسخ األظفار ، والتُّؾ ما رفعته من األرض بٌدن من شًء حمٌر. لاله ابن  «أؾ»وتؾ ، فالـ
 .(ٓٔ)لتٌبة

نفخن  :وأصل هذا«. أؾ له»والناس ٌمولون لما ٌكرهون وٌستثملون:  لال ابن لتٌبة:" 
للشًء ٌسمط علٌن من تراب أو رماد وؼٌر ذلن، وللمكان ترٌد إماطة الشًء عنه لتمعد فٌه. 

 .(ٔٔ)"«ؾ لنأ»فمٌل لكل مستثمل: 
األؾ: وسخ األذن. والتؾ: وسخ األظفار، ثم ٌمال لما ٌستثمل  ولال السجستانً:" 

نتنا  :أي ،[2ٙوٌضجر منه: أؾ له وتؾ. ولوله جل وعز: }أُّؾٍ لَكُْم َوِلَما تَْعبُُدون{ ]األنبٌاء : 

 :أي ،[2ٙالنار أٌضا. ومنه لوله: }أُّؾٍ لَكُْم َوِلَما تَْعبُُدون{ ]األنبٌاء : «: األؾ»لكم. وٌمال: تبا. و
 .(ٕٔ)"النار لكم، وتبا لكم

تزجرهما بإؼبلٍظ فٌما ال ٌعجبن ، أي:" وال [ٖٕ}َواَل تَْنَهْرهَُما{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"منهما
 .(ٗٔ)"تؽلظ لهما المول :ٌعنً ،عند المعالجة لل مماتل:" 
 .(٘ٔ)"من أمرهما، وتضك به صدرا، وال تؽلظ لهما ال تستثمل شٌبا :أي لال ابن لتٌبة:" 
لل لهما لوالً حسناً لٌناً طٌباً  ، أي:"[ٖٕ}َولُْل لَُهَما لَْواًل َكِرًٌما{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"بؤدب وولار وتعظٌم

                                                                                                                                                                               
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٕٖٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕانظر: مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘)
 .2ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٕٖٕ/2(:صٖٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٗ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .1ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٙانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .5ٙتؤوٌل مشكل المرآن:(ٔٔ)
 .5ٖؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .5ٙ-5٘تؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"لوال لٌنا سهبل لال لتادة:" 
 .(ٕ)"فمل: لبٌكما وسعدٌكما ،إذا دعوان ولال عروة:" 
كل ما ذكر فً  للت لسعٌد بن المسٌب رضً هللا عنه:"أبً المداج التجٌبً لال:  عن 

ما هذا المول الكرٌم؟ لال ابن  {،ولل لهما لوال كرٌما}المرآن من بر الوالدٌن فمد عرفته إال لوله: 
 .(ٖ)"المسٌب: لول العبد المذنب للسٌد الفظ

 
 المرآن

ْحَمِة َولُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َرب ٌَانًِ َصِؽًٌرا ) ({ ]اإلسراء : ٕٗ}َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الر 
ٕٗ] 

 التفسٌر:
بهما، واطلب من ربن أن ٌرحمهما برحمته الواسعة وكُْن ألمن وأبٌن ذلٌبل متواضًعا رحمة 

 أحٌاًء وأمواتًا، كما صبرا على تربٌتن طفبل ضعٌؾ الحول والموة.
ْحَمِة{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ألْن جانبن  ، أي:"[ٕٗ}َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

 .(ٗ)"وتواضْع لهما بتذلّل وخضوع من فرط رحمتن وعطفن علٌهما
 .(٘)"تلٌن لهما حتى ال ٌمتنعا من شًء أحباه لال عروة:" 
إن أؼضبان، فبل تنظر إلٌهما شزرا، فإنه أول ما ٌعرؾ ؼضب المرء  ولال عروة:" 

 .(ٙ)"بشده نظره إلى من ؼضب علٌه
 .(2)"ٌمول: اخضع لوالدٌن كما ٌخضع العبد للسٌد الفظ الؽلٌظ لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)"ال ترفع ٌدٌن علٌهما إذا كلمتهما رباح:"لال عطاء بن  
واطلب من  ، أي:"[ٕٗ}َولُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربٌََّاِنً َصِؽًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ربن أن ٌرحمهما برحمته الواسعة أحٌاًء وأمواتًا، كما صبرا على تربٌتن طفبل ضعٌؾ الحول 
 .(5)"والموة
ٌَانًِ َصِؽًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً نسخ    ، لوالن:[ٕٗ}َولُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ
أن هذا الدعاء المطلك نسخ منه الدعاء للوالدٌن المشركٌن، وروي نحو هذا عن ابن أحدهما: 

 .(٘ٔ)ومماتل، (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)ولتادة ،(ٕٔ)وعكرمة، (ٔٔ)والحسن  ،(ٓٔ)عباس رضً هللا عنهما
}إما ٌبلؽن عندن الكبر{ إلى "عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً  لوله:  

 .(ٔ)"لوله: }كما ربٌانً صؽٌرا{ نسختها }ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن{
                                                             

 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٕٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٖٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٕٗ/2(:ص5ٖٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٕٗ/2(:ص2ٖٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖٕٗ/2(:ص1ٖٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
، وزاد ٓٓ٘/ٕ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٖٕٗ/2(:صٕٖٓٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)

 .ٕٙ/٘المسٌر:
 .ٕٙ/٘، وزاد المسٌر:ٓٓ٘/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٔٔ)
 .ٕٙ/٘، وزاد المسٌر:ٓٓ٘/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕٔ)
 بإحكام ٌوحً بؤسلوب لتادة عن المول هذا النحاس أورد ولد( 1ٔٔ) ناسخه فً لتادة عن النحاس أخرجه(ٖٔ)

. كما أخرج ابن الجوزي فً نواسخ لتادة لول فذكر "الكفار منها مستثنى واآلٌة": لال حٌث اآلٌة،
 عن لتادة نحوه. ٓٓ٘/ٕالمرآن:

(ٔٗ) . 
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن  :ثم أنزل هللا بعد هذا ولال ابن عباس:"  ًّ ٌَْستَْؽِفُروا }َما َكاَن ِللنَّبِ
 .(ٖ)"(ٕ)ِلْلُمْشِرِكٌَن َولَْو َكانُوا أُوِلً لُْربَى{

واعصهما فً الشرن فإنه لٌس معصٌتن إٌاهما فً الشرن لطٌعة لهما، ثم  لال مماتل:" 
ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن }، {رب ارحمهما كما ربٌانً صؽٌرا}نسخت 

 .(ٗ){"ولو كانوا أولً لربى
ثم نسخ منها حرؾ واحد ال ٌنبؽً ألحد أن ٌستؽفر لوالدٌه وهما مشركان وال  لال لتادة: 

ٌمول رب ارحمهما كما ربٌانً صؽٌرا ولكن ٌخفض لهما جناح الذل من الرحمة وٌصاحبهما فً 
ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا ِللْ  ًّ ُمْشِرِكٌَن َولَْو َكانُوا أُوِلً الدنٌا معروفا ولال عز وجل: }َما َكاَن ِللنَّبِ

 .(٘)"هذه اآلٌة نسخت ذلن الحرؾ ،لُْربَى{
نسخ بعض حكمها وبمً البعض على ظاهره فهو فً أهل التوحٌد محكم وبعض أن اآلٌة الثانً: 

ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا حكمها فً أهل الشرن منسوخ بموله تعالى: ًّ ِب ِلْلُمْشِرِكٌَن{  }َما َكاَن ِللنَّ
 .(5)، والطبري(1)، وابن الجوزي(2)، ومكً بن ابً طالب(ٙ). لاله ابن حزم [ٖٔٔ]التوبة : 

وهذا لٌس بنسخ عند الفمهاء إنما هو عام دخله التخصٌص وإلى نحو  لال ابن الجوزي:"
 .(ٓٔ)"ما للته ذهب ابن جرٌر والطبري

جمٌع اآلٌتٌن محكم إال بعض معانٌهما فً أهل الشرن وهو إذا مات  لال الممري:" 
 .(ٔٔ)"األبوان على الشرن فلٌس للولد أن ٌترحم علٌهما وال ٌدعو لهما

ولد تحتمل هذه اآلٌة أن تكون وإن كان ظاهرها عاما فً كل اآلباء بؽٌر  لال الطبري:" 
الكبلم: ولل رب ارحمهما إذا كانا  معنى النسخ، بؤن ٌكون تؤوٌلها على الخصوص، فٌكون معنى

مإمنٌن، كما ربٌانً صؽٌرا، فتكون مرادا بها الخصوص على ما للنا ؼٌر منسوخ منها 
 .(ٕٔ)"شًء
 

 المرآن
ابٌَِن َؼفُوًرا ) ({ ]اإلسراء : ٕ٘}َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما فًِ نُفُوِسكُْم إِْن تَكُونُوا َصاِلِحٌَن فَِإن هُ َكاَن ِلْْلَو 

ٕ٘] 
 التفسٌر:
أعلم بما فً ضمابركم من خٌر وشر. إن تكن إرادتكم ومماصدكم مرضاة هللا  -أٌها الناس-ربكم 

للراجعٌن إلٌه فً جمٌع األولات ؼفوًرا، فَمن َعِلَم هللا أنه  -سبحانه-وما ٌمربكم إلٌه، فإنه كان 
من صؽابر الذنوب،  لٌس فً للبه إال اإلنابة إلٌه ومحبته، فإنه ٌعفو عنه، وٌؽفر له ما ٌعرض

 مما هو من ممتضى الطبابع البشرٌة.

                                                                                                                                                                               
 عباس ابن عن المفرد األدب فً البخاري رواه األثر، وهذا، 55ٗ/ٕأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٔ)

 بن علً طرٌك من عكرمة عن أٌضا الطبري رواه كما المشرن، ألبٌه ٌستؽفر ال: باب فً عنهما هللا رضً
 .ٕٔٗ/ 2ٔ البٌان وجامع ؛(1ٓ) رلم ؛1ٓ/ ٔالمفرد األدب: انظر والد، بن الحسن

 .[ٖٔٔ]التوبة : (ٕ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٕٖٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٗالناسخ والمنسوخ لمتادة: (٘)
 .ٗٗانظر: الناسخ والمنسوخ: (ٙ)
 .5ٖٕانظر: اإلٌضاح: (2)
 .ٔٓ٘/ٕنواسخ المرآن: (1)
 .ٕٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٓ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٔٔالناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ربكم أٌها الناس أعلم  ، أي: إن"[ٕ٘}َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما فًِ نُفُوِسكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بما فً نفوسكم من إرادة البر أو العموق

 .(ٕ)"ٌعنً: بما فً للوبكم لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖ)"بما فً للوبكم، ألن الملب ٌجمع العمل والنفس والهوى :أي لال سهل:" 
 .(ٗ)"هو أعلم بما فً نفوسكم منكم من البر للوالدٌن عند كبرهما :ٌمول لال مماتل:" 
من  {بما فً نفوسكم}منكم  {أعلم}أٌها الناس  {ربكم}ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:" 

تعظٌمكم أمر آبابكم وأمهاتكم وتكرمتهم، والبر بهم، وما فٌها من اعتماد االستخفاؾ بحمولهم، 
والعموق لهم، وؼٌر ذلن من ضمابر صدوركم، ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن، وهو مجازٌكم 

 .(٘)"على حسن ذلن وسٌبه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا، وتعمدوا لهم عمولا
لال: البادرة تكون من الرجل إلى  {،ربكم أعلم بما فً نفوسكم}:"سعٌد بن جبٌر  عن 

 . (ٙ){"ربكم أعلم بما فً نفوسكم:}أبوٌه ال ٌرٌد بذلن إال الخٌر، فمال 
ابٌَِن َؼفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  إن  ، أي:"[ٕ٘}إِْن تَكُونُوا َصاِلِحٌَن فَإِنَّهُ َكاَن ِلؤْلَوَّ

تكونوا لاصدٌن للبِّر والصبلح دون العموق والفساد فإِنه جلَّ وعبل ٌتجاوز عن سٌباتكم وٌؽفر 
 .(2)"لؤلوابٌن وهم الذٌن كلما أخطؤوا عادوا إلى ربهم مستؽفرٌن

ٌمول: إن أنتم أصلحتم نٌاتكم فٌهم، وأطعتم هللا فٌما أمركم به من البر  لال الطبري:" 
لهم علٌكم مع المٌام بما  لٌكم، بعد هفوة كانت منكم، أو زلة فً واجببهم، والمٌام بحمولهم ع

ألزمكم فً ؼٌر ذلن من فرابضه، فإنه كان لؤلوابٌن بعد الزلة، والتاببٌن بعد الهفوة ؼفورا 
 .(1)"لهم

 .(5)"للتّوابٌن من الذنوب :أي لا أبو عبٌدة:" 
لال: هو الرجل تكون  {،ؼفورافإنه كان لؤلوابٌن :"}عن حبٌب بن أبً ثابت، فً لوله  

 . (ٓٔ)"منه البادرة إلى أبوٌه وفً نٌته وللبه أنه ال ٌإاخذ به
لال: تكون  {،ربكم أعلم بما فً نفوسكم"}عن سعٌد بن جبٌر رضً هللا عنه فً لوله:  

فإنه }تكون النٌة صادلة ببرهما  :أي {،إن تكونوا صالحٌن}البادر من الولد إلى الوالد، فمال هللا: 
 .(ٔٔ)"للبادرة التً بدرت منه {،كان لؤلوابٌن ؼفورا

الممصود من هذه اآلٌة أن اآلٌة األولى لما دلت على وجوب تعظٌم  لال الرازي:" 
ربكم أعلم بما }فمال:  ،الوالدٌن من كل الوجوه ثم إن الولد لد ٌظهر منه نادرة مخلة بتعظٌمهما

أنه تعالى عالم بؤحوال للوبكم فإن كانت تلن الهفوة لٌست ألجل العموق بل  :ٌعنً {،فً نفوسكم
 .(ٕٔ)"وهللا أعلم .ظهرت بممتضى الجبلة البشرٌة كانت فً محل الؽفران

 ، على ألوال:«األوابٌن»واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى:  
 . (ٖٔ)أحدها : أنهم المطٌعون المحسنون. لاله ابن عباس

 .(ٔ)لاله لتادة المطٌعون، وأهل الصبلة. أنهمالثانً: 

                                                             
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5٘تفسٌر التستري: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٕٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓمفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٖٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)الثالث: انهم التوابون. لاله ابن عباس أٌضا
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)الرابع: أنهم المحسنون. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(٘)"األواب: المسبح"عمرو بن شرحبٌل: لال و 
 .(ٙ)ٌرفعهالخامس : أنهم الذٌن ٌصلّون بٌن المؽرب والعشاء ، وهذا لول ابن المنكدر 

 .(2)السادس: هم الذٌن ٌصلون الضحى ، وهذا لول عون العمٌلً
عبٌد بن ، و(1)وهذا لول مجاهد. الذي ٌذكر ذنوبه فً الخبلء فٌستؽفر هللا منها أنهالسابع : 
 .(5)عمٌر
 .(ٓٔ)"الراجعٌن إلى الخٌر ولال سعٌد بن جبٌر:" 
الحفٌظ، أن ٌمول: اللهم اؼفر لً ما «: األواب»كنا نعد  ولال عبٌد بن عمٌر فً رواٌة:" 

 .(ٔٔ)"أصبت فً مجلسً هذا
 .(ٕٔ)الثامن : أنه الذي ٌتوب مرة بعد مرة، وكلما أذنب بادر بالتوبة. وهذا لول سعٌد بن المسٌب

 .(ٖٔ)"الذي ٌصٌب الذنب ثم ٌتوب ثم ٌصٌب الذنب ثم ٌتوب لال سعٌد بن المسٌب:" 
األواب: الذي ٌذنب ثم ٌتوب، ثم ٌذنب ثم  فً رواٌة أخرى:" ولال سعٌد بن مسٌب 

 .(ٗٔ)"ٌتوب، ثم ٌذنب ثم ٌتوب
 .(٘ٔ)"الرجاعٌن من الذنب إلى التوبة، ومن السٌبات إلى الحسنات ولال الضحان:" 
ٌذنب العبد ثم ٌتوب، فٌتوب هللا علٌه؛ ثم ٌذنب فٌتوب، فٌتوب هللا  ولال عطاء بن ٌسار:" 

 .(ٙٔ)"علٌه؛ ثم ٌذنب الثالثة، فإن تاب، تاب هللا علٌه توبة ال تمحى
هو التابب «: األواب»وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال:  لال الطبري:" 

إنما « األواب»إلى ما ٌرضاه، ألن  الذنب، الراجع من معصٌة هللا إلى طاعته، ومما ٌكرهه نم
هو فعال، من لول المابل: آب فبلن من كذا إما من سفره إلى منزله، أو من حال إلى حال، كما 

 :(2ٔ)لال عبٌد بن األبرص
 وكل ذي ؼٌبة ٌبوب ... وؼابب الموت ال ٌبوب

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
: مطلعها التً لصٌدته من( 5ٖٔٔ سنة لٌدن طبعة 2 ص دٌوانه) الجاهلً الشاعر األبرص بن لعبٌد البٌت(2ٔ)
 أن على شاهد والبٌت. الدنٌا إلى له أوبة فبل مات من إال أوبته، تنتظر ؼابب كل: ٌمول". ملحوب أهله من ألفر"

 لال: أٌضا وفٌه( . أوب: اللسان انظر) رجع إذا ٌبوب آب من والطاعة، التوبة إلى ٌرجع الذي الرجاع، األواب
 ثم ٌذنب ثم التوبة إلى ٌرجع والذي والمسبح، والتابب، الراحم،: ألوال سبعة أواب، رجل: لولهم فً بكر أبو

 المعنى إلى راجعة المعانً هذه وكل. أهـ. منه هللا فٌستؽفر الخبلء، فً ذنبه ٌذكر والذي والمطٌع، ٌتوب،
 .ؼٌره إلى الشًء عن الرجوع وهو اللؽوي،
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 .(ٔ)"فهو ٌبوب أوبا، وهو رجل آبب من سفره، وأواب من ذنوبه
من فتح له »حكً عن ضمرة بن حبٌب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  عبدهللا:"لال سهل بن  

 .(ٖ)"فلٌعتبر ولته وال ٌإخر :ٌعنً ،(ٕ)«باب خٌر فلٌنتهزه فإنه ال ٌدري متى ٌؽلك عنه
 :[ٕ٘-ٖٕفوابد اآلٌات:]

وجوب عبادة هللا تعالى وحده ووجوب بر الوالدٌن، وهو اإلحسان بهما، وكؾ األذى  -ٔ
 عنهما، وطاعتهما فً المعروؾ.

 وجوب الدعاء للوالدٌن بالمؽفرة والرحمة. -ٕ
 وجوب مرالبة هللا تعالى وعدم إضمار أي سوء فً النفس. -ٖ
 من كان صالحا وبدرت منه البادرة وتاب منها فإن هللا ٌؽفر له ذلن. -ٗ
الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من وهو: "  :«الؽفور»ومن أسمابه تعالى:  -٘
 .(ٗ)توبٌ

هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"
 .(٘)فً الكثرة

 
 المرآن

ْر تَْبِذًٌرا )  [ٕٙ({ ]اإلسراء : ٕٙ}َوآِت ذَا اْلمُْربَى َحم هُ َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن الس بٌِِل َواَل تُبَذِّ
 التفسٌر:

بن، وأعطه حمه من اإلحسان والبر، وأعط المسكٌن الذي ال  وأحِسْن إلى كل َمن له صلة لرابة
ٌملن ما ٌكفٌه وٌسد حاجته، والمسافر المنمطع عن أهله وماله، وال تنفك مالن فً ؼٌر طاعة 

 هللا، أو على وجه اإلسراؾ والتبذٌر.

رابة وأحِسْن إلى كل َمن له صلة ل ، أي:"[ٕٙ}َوآِت ذَا اْلمُْربَى{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"بن، وأعطه حمه من اإلحسان والبر

 .(2)"ٌمول تعالى: وصل لرابتن، فؤعطه حمه من صلتن إٌاه لال الطبري:" 
 .(1)" هو أن تصل ذا المرابة لال ابن عباس:" 
 ، وجوه:[ٕٙ}َوآِت ذَا اْلمُْرَبى َحمَّهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

. وهذا لول ابن لرابة المٌت من لبل أبٌه وأمه. أمر هللا جل ثناإه عباده بصلتها احدها: أنه 
 . (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، والحسن(5)عباس
 .(ٕٔ)"صلته التً ترٌد أن تصله بها ما كنت ترٌد أن تفعله إلٌه لال عكرمة:" 
م فمال: إن له ؟سؤل رجل الحسن، لال: أعطً لرابتً زكاة مالً"حبٌب المعلم، لال: عن  

 .(ٖٔ){"وآت ذا المربى حمه:}فً ذلن لحما سوى الزكاة، ثم تبل هذه اآلٌة 
 .-رضً هللا عنه-وهذا لول علً بن الحسٌن عنى به لرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.الثانً: أنه 

                                                             
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٙ/ ٔ الشهاب مسند(ٕ)
 .5٘تفسٌر التستري: (ٖ)
 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٗ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (٘)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٗ/2ٔانظر: الطبري: (5)
 .ٕٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)



ٕٔٔ 
 

لال علً بن الحسٌن علٌهما السبلم لرجل من أهل الشام: ألرأت "عن أبً الدٌلم، لال:  
لال: وإنكم للمرابة  {،وآت ذا المربى حمه}المرآن؟ لال: نعم، لال: أفما لرأت فً بنً إسرابٌل 

 .(ٔ)"التً أمر هللا جل ثناإه أن ٌإتى حمه، لال: نعم
أنها بمعنى وصٌة  وأولى التؤوٌلٌن عندي بالصواب، تؤوٌل من تؤول ذلن لال الطبري:" 

هللا عباده بصلة لرابات أنفسهم وأرحامهم من لبل آبابهم وأمهاتهم، وذلن أن هللا عز وجل عمب 
ذلن عمٌب حضه عباده على بر اآلباء واألمهات، فالواجب أن ٌكون ذلن حضا على صلة 

: وأعط ٌا أنسابهم دون أنساب ؼٌرهم التً لم ٌجر لها ذكر، وإذا كان ذلن كذلن، فتؤوٌل الكبلم
دمحم ذا لرابتن حمه من صلتن إٌاه، وبرن به، والعطؾ علٌه، وخرج ذلن مخرج الخطاب لنبً 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والمراد بحكمه جمٌع من لزمته فرابض هللا، ٌدل على ذلن ابتداإه الوصٌة بموله جل 

عندن الكبر أحدهما( فوجه ثناإه )ولضى ربن أال تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا إما ٌبلؽن 
فرجع بالخطاب به إلى  {أال تعبدوا إال إٌاه}إلى نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم لال  {ولضى ربن}الخطاب بموله 

إلى إفراده به. والمعنً بكل ذلن جمٌع من  {إما ٌبلؽن عندن}الجمٌع، ثم صرؾ الخطاب بموله 
 .(ٕ)"هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحده، أو عم به هو وجمٌع أمته لزمته فرابض هللا عز وجل، أفرد بالخطاب رسول

وأعط المسكٌن الذي ال  ، أي:"[ٕٙ}َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ٌملن ما ٌكفٌه وٌسد حاجته، والمسافر المنمطع عن أهله وماله

 .(ٗ)"وتطعم المسكٌن وتحسن إلى ابن السبٌل لال ابن عباس:" 
والمسكٌن ذا الحاجة، والمجتاز بن المنمطع به، فؤعنه، ولوه على لطع  لال الطبري:" 

والمول األول عندي  سفره. ولد لٌل: إنما عنى باألمر بإتٌان ابن السبٌل حمه أن ٌضاؾ ثبلثة أٌام
ٌبا دون شًء فً كتابه، وال على لسان أولى بالصواب، ألن هللا تعالى لم ٌخصص من حموله ش

 .(٘)"رسوله، فذلن عام فً كل حك له أن ٌعطاه من ضٌافة أو حمولة أو معونة على سفره

ففرض على كل من صار إلٌه حك لمسلم، أو حك  لال اإلمام الشافعً فً هذه اآلٌة:" 
له، أن ٌكون مإدٌه، وأداإه دفعه، ال ترن الحول دونه، وسواء دعاه إلى لبضه، أولم ٌدعه ما لم 
ٌبربه منه، فٌبرأ منه بالبراءة، أو بمبضه منه فً ممامه، أو ؼٌر ممامه، ثم ٌودعه إٌاه، وإذا 

الربٌع رحمه هللا: ٌرٌد المابض له، وهو:  لال لبضه ثم أودعه إٌاه فضمانه من مالكه.
 .(ٙ)"المشتري
ْر تَْبِذًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وال تنفك مالن فً ؼٌر طاعة هللا،  ، أي:"[ٕٙ}َواَل تُبَذِّ

 .(2)"رأو على وجه اإلسراؾ والتبذٌ
 .(1)"ال تعط مالن كله :ٌمول لال السدي:" 
من السرؾ إن ٌكتسً اإلنسان وٌؤكل وٌشرب مما لٌس عنده، وما  لال وهب بن منبه:" 

 .(5)"جاوز الكفاؾ فهو التبذٌر
 .(ٓٔ)"المبذر: المنفك فً ؼٌر حمه لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"ال تنفك فً الباطل، فإن المبذر: هو المسرؾ فً ؼٌر حك ولال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"التبذٌر فً ؼٌر الحك، وهو اإلسراؾ لال عبدهللا:" 

                                                             
 .ٕٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٓٔ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٕٙ/2(:ص5ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕٙ/2(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)



ٖٔٔ 
 

أبا العبٌدٌن كان ضرٌر البصر، سؤل ابن مسعود فمال: ما التبذٌر؟ فمال: "أن وروي  
 .(ٕ)"إنفاق المال فً ؼٌر حمه

لو أنفك إنسان ماله كله فً الحك ما كان تبذٌرا، ولو انفك مدا فً باطل "ولال مجاهد:  
 .(ٖ)"كان تبذٌرا
 .(ٗ)"الحك وفً الفساد التبذٌر: النفمة فً معصٌة هللا، وفً ؼٌر لال لتادة:" 
 .(٘)"ال تعط فً معاصً هللا لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)"المبذّر هو المسرؾ المفسد العابث لال أبو عبٌدة:" 
ٌمول: وال تفرق ٌا دمحم ما أعطان هللا من مال فً معصٌته تفرٌما. وأصل  لال الطبري:" 

 :(2)التبذٌر: التفرٌك فً السرؾ؛ ومنه لول الشاعر
 .(1)"أجارونا فكان جوارهم ... أعاصٌر من فسك العراق المبذرأناس 
 

 المرآن
ٌَْطاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا ) ِرٌَن َكانُوا إِْخَواَن الش ٌَاِطٌِن َوَكاَن الش   [1ٕ({ ]اإلسراء : 1ٕ}إِن  اْلُمبَذِّ

 التفسٌر:
الشر والفساد والمعصٌة، إن المسرفٌن والمنفمٌن أموالهم فً معاصً هللا هم أشباه الشٌاطٌن فً 

 وكان الشٌطان كثٌر الكفران شدٌَد الجحود لنعمة ربه.
ِرٌَن َكانُوا إِْخَواَن الشٌََّاِطٌِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  إن المسرفٌن  ، أي:"[2ٕ}إِنَّ اْلُمبَذِّ

 .(5)"والمنفمٌن أموالهم فً معاصً هللا هم أشباه الشٌاطٌن فً الشر والفساد والمعصٌة
 .(ٓٔ)" أي : فً التبذٌر والسفه وترن طاعة هللا وارتكاب معصٌته ال ابن كثٌر:"ل 
ٌعنً: إن المفرلٌن أموالهم فً معاصً هللا المنفمٌها فً ؼٌر طاعته  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"أولٌاء الشٌاطٌن، وكذلن تمول العرب لكل مبلزم سنة لوم وتابع أثرهم: هو أخوهم
ِرٌنَ }إِنَّ " عن ابن زٌد:   .(ٕٔ)هللا"إن المنفمٌن فً معاصً  {،اْلُمبَذِّ
ٌَْطاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وكان الشٌطان كثٌر  ، أي:"[2ٕ}َوَكاَن الشَّ

 .(ٖٔ)"الكفران شدٌَد الجحود لنعمة ربه
أي : جحوًدا ؛ ألنه أنكر نعمة هللا علٌه ولم ٌعمل بطاعته ؛ بل ألبل على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)"معصٌته ومخالفته
ٌمول: وكان الشٌطان لنعمة ربه التً أنعمها علٌه جحودا ال ٌشكره علٌه،  لال الطبري:" 

 ولكنه ٌكفرها بترن طاعة هللا، وركوبه معصٌته، فكذلن إخوانه من بنً آدم المبذرون أموالهم
فً معاصً هللا، ال ٌشكرون هللا على نعمه علٌهم، ولكنهم ٌخالفون أمره وٌعصونه، وٌستنون 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٗ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
: العبٌدٌن أبو السوابً، سبرة بن معاوٌة هو، والشاعر 2ٕٗ/2ٔالبٌت ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري: (2)

 .(الخزرجً خبلصة عن. )هـ 51 سنة مات. الكوفى األعمى عبدٌن، مصؽر
 .2ٕٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)



ٔٔٗ 
 

فٌما أنعم هللا علٌهم به من األموال التً خولهموها عز وجل سنته من ترن الشكر علٌها، وتلمٌها 
 .(ٔ)"بالكفران

 [:2ٕ-ٕٙفوابد اآلٌتٌن:]
 وكذا المساكٌن وابن السبٌل.وجوب إعطاء ذوي المربى حمولهم من البر والصلة،  -ٔ
 حرمة التبذٌر وحمٌمته إنفاق المال فً المعاصً والمحرمات. -ٕ

 
 المرآن

ٌْسُوًرا ) ا تُْعِرَضن  َعْنُهُم اْبتِؽَاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّن تَْرُجوَها فَمُْل لَُهْم لَْواًل َم ({ ]اإلسراء : 1ٕ}َوإِم 
ٕ1] 

 التفسٌر:
الذٌن أُِمْرت بإعطابهم؛ لعدم وجود ما تعطٌهم منه طلبًا لرزق وإن أعرضت عن إعطاء هإالء 

تنتظره من عند ربن، فمل لهم لوال لًٌِّنا لطٌفًا، كالدعاء لهم بالؽنى وسعة الرزق، وِعْدهم بؤن هللا 
 إذا أٌسر من فضله رزلًا أنن تعطٌهم منه.

ا تُْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتِؽَاَء َرْحَمةٍ لوله تعالى:   ، أي:"[1ِٕمْن َربَِّن تَْرُجوَها{ ]اإلسراء :  }َوإِمَّ
وإن أعرضت عن إعطاء هإالء الذٌن أُِمْرت بإعطابهم؛ لعدم وجود ما تعطٌهم منه طلبًا لرزق 

 .(ٕ)"تنتظره من عند ربن
 .(ٖ)"انتظار رزق هللا لال مجاهد:" 
أي : وإذا سؤلن ألاربن ومن أمرنا بإعطابهم ولٌس عندن شًء ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)" وأعرضت عنهم لفمد النفمة
 .(٘)هللا"إذا سؤلون ولٌس عندن شًء انتظرت رزلا من  لال ابن عباس:" 

ٌْسُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فمل لهم لوال لٌِّنًا لطًٌفا،  ، أي:"[1ٕ}فَمُْل لَُهْم لَْواًل َم
 .(ٙ)"كالدعاء لهم بالؽنى وسعة الرزق، وِعْدهم بؤن هللا إذا أٌسر من فضله رزلًا أنن تعطٌهم منه

أي : عدهم وعًدا بسهولة ، ولٌن إذا جاء رزق هللا فسنصلكم إن شاء  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"هللا

 .(1)"لٌنا سهبل، سٌكون إن شاء هللا تعالى فافعل، سنصٌب إن شاء هللا فافعل لال الحسن:" 
 .(1)"فافعل
ٌمول: لل لهم: نعم وكرامة، ولٌس عندنا الٌوم وأن ٌؤتٌنا شًء نعرؾ  لال السدي:" 
 .(5)"حمه

 .(ٓٔ)"لوال جمٌبل، رزلنا هللا وإٌان بارن هللا فٌن لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)"ٌمول: إن شاء هللا ٌكون شبه العدة لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)"عدة حسنة كؤنه لد كان ولعه إن ٌكون إن شاء هللا ولال ابن عباس:" 

 .(ٔ)"والعدة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص دٌن  :"لال: سفٌان رحمه هللا

                                                             
 .ٖٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٕٙ/2(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٕٙ/2(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕٙ/2(:صٖٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٖٕٙ/2(:صٕٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٕٙ/2(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)



ٔٔ٘ 
 

أي: لطٌفا برفك ووعد بالجمٌل عند سنوح الفرصة واعتذار بعدم اإلمكان  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"فً الولت الحاضر لٌنملبوا عنن مطمبنة خواطرهم

كان ناس من بنً عبد المطلب ٌؤتون النبً صلى هللا علٌه  لال السدي فً هذه اآلٌة:" 
وسلم ٌسؤلونه فإذا صادفوا عنده شٌبا أعطاهم، وإن لم ٌصادفوا عنده شٌبا سكت، لم ٌمل لهم: 

 .(ٖ)"والمربى، لربى بن عبد المطلب نعم، وال، وال.
 الفوابد:
 ؤله.العدة الحسنة تموم ممام الصدلة لمن لم ٌجد ما ٌتصدق به على من س -ٔ
ألن انتظار ذلن  ،من لطؾ هللا تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منهأنه  -ٕ

عبادة، وكذلن وعدهم بالصدلة والمعروؾ عند التٌسر عبادة حاضرة ألن الهم بفعل 
الحسنة حسنة، ولهذا ٌنبؽً لئلنسان أن ٌفعل ما ٌمدر علٌه من الخٌر وٌنوي فعل ما لم 

 .(ٗ). أفاده الشٌخ السعديٌمدر علٌه لٌثاب على ذلن ولعل هللا ٌٌسر له بسبب رجابه
 

 المرآن
({ ]اإلسراء 1ٕاَل تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إِلَى عُنُِمَن َواَل تَْبسُْطَها ُكل  اْلبَْسِط فَتَْمعَُد َملُوًما َمْحسُوًرا )}وَ 
 :ٕ1] 

 التفسٌر:
وال تمسن ٌدن عن اإلنفاق فً سبٌل الخٌر، مضًٌِّما على نفسن وأهلن والمحتاجٌن، وال تسرؾ 

تمعد ملوًما ٌلومن الناس وٌذمونن، نادًما على تبذٌرن وضٌاع فً اإلنفاق، فتعطً فوق طالتن، ف
 مالن.

 سبب النزول:

بعثت امرأة إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بابنها فمالت: لل له: اكسنً ثوبا "عن المنهال بن عمر لال: 
اكسنً لمٌصن، فرجع إلٌه فنزع لمٌصه فؤعطاه  فمال: ما عندي شًء فمالت: ارجع إلٌه فمل له:

 .(٘)"اآلٌة {،}َواَل تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً  :إٌاه. فنزلت 
وال تمسن ٌدن  ، أي:"[5ٕ}َواَل تَْجَعْل ٌََدَن َمْؽلُولًَة إِلَى عُنُِمَن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"اجٌنعن اإلنفاق فً سبٌل الخٌر، مضًٌِّما على نفسن وأهلن والمحت
 .(2)"بذلن البخل :ٌعنً لال ابن عباس:" 
 .(1)"ال تبسطها بخٌر ،هذا فً النفمة ٌمول: ال تجعلها مؽلولة ولال ابن عباس:" 
ٌمول تعالى آمًرا بااللتصاد فً العٌش ذاّما للبخل ناهًٌا عن السََّرؾ : }  لال ابن كثٌر:" 

أي : ال تكن بخٌبل منوًعا ، ال تعطً أحًدا شٌبًا ، كما لالت  ،َوال تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً ِإلَى عُنُِمَن{
ِ َمْؽلُولَةٌ { ] المابدة :  سبوه إلى البخل ، تعالى وتمدس [ أي ن ٗٙالٌهود علٌهم لعابن هللا : } ٌَُد َّللاَّ

 .(5)"الكرٌم الوهاب
عن أبً هرٌرة ؛ أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "مثل البخٌل والمنفك ، كمثل رجلٌن  

 -أو : وفرت  -علٌهما جبتان من حدٌد من ثدٌٌهما إلى ترالٌهما. فؤما المنفك فبل ٌنفك إال َسبَؽَت 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٕٖٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٙ٘ٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٕٖٕ/2(:صٕٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٖٕ/2(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٖٕ/2(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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بنانه وتعفو  أثره. وأما البخٌل فبل ٌرٌد أن ٌنفك شٌبًا إال لزلت كل حلمة على جلده ، حتى تُخفً 
 .(ٔ)"مكانها ، فهو ٌوسعها فبل تتسع

أسماء بنت أبً بكر لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أنفمً هكذا وهكذا وهكذا ، وال تُوِعً  
 .(ٕ): "وال تُحصً فٌحصً هللا علٌن" فٌَُوعً هللا علٌن ، وال توكً فٌوكً هللا علٌن" وفً لفظ

عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا لال لً : أنفك أنفك 
 .(ٖ)علٌن"

هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما من ٌوم ٌصبح العباد فٌه  عن أبً هرٌرة رضً
من السماء ٌمول أحدهما : اللهم أعط منفمًا خلفًا ، وٌمول اآلخر : اللهم أعط إال وملكان ٌنزالن 

 .(ٗ)ممسًكا تلًفا"
عن أبً هرٌرة مرفوًعا : "ما نمص مال من صدلة ، وما زاد هللا عبًدا بعفو إال عًزا  

 .(٘)ومن تواضع هلل رفعه هللا"
من كان لبلكم ، أمرهم عن عبد هللا بن عمرو مرفوًعا : "إٌاكم والشُّح ، فإنه أهلن 
 .(ٙ)بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالمطٌعة فمطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا"

عن أبٌه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما ٌخرج رجل صدلة ، حتى ٌفن  عن ابن برٌدة
 .(2)لَْحٌَى سبعٌن شٌطانا"

وال تسرؾ فً اإلنفاق،  ، أي:"[5ٕ]اإلسراء : }َواَل تَْبسُْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط{ لوله تعالى: 
 .(1)"فتعطً فوق طالتن

 .(5)"التبذٌر :ٌعنً لال ابن عباس:" 
أي : وال تسرؾ فً اإلنفاق فتعطً فوق طالتن ، وتخرج أكثر من  لال ابن كثٌر:" 

وهذا من باب اللؾ والنشر أي : فتمعد إن بخلت ملوًما ، ٌلومن  دخلن ، فتمعد ملوًما محسوًرا.

 : (ٓٔ)الناس وٌذمونن وٌستؽنون عنن كما لال زهٌر بن أبً ُسلمى فً المعلمة 
 على لومه ٌستؽن عنه وٌذمم  ...   ومن كان ذا مال وٌبخل بماله

الدابة التً لد ومتى بسطت ٌدن فوق طالتن ، لعدت ببل شًء تنفمه ، فتكون كالحسٌر ، وهو : 
عجزت عن السٌر ، فولفت ضعفًا وعجًزا فإنها تسمى الحسٌر ، وهو مؤخوذ من الكبلل ، كما 
ٌَْن اْلبََصُر  ٌَْنمَِلْب إِلَ ٌِْن  تَ لال تعالى : } فَاْرِجعِ اْلَبَصَر َهْل تََرى ِمْن فُطُوٍر ثُمَّ اْرِجعِ اْلَبَصَر َكرَّ

 .(ٔٔ)"[ أي : كلٌل عن أن ٌرى عٌبًا ٗ،  َٖخاِسبًا َوهَُو َحِسٌٌر { ] الملن : 
فتمعد ملوًما ٌلومن الناس  ، أي:"[5ٕ}فَتَْمعَُد َملُوًما َمْحسُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"وٌذمونن، نادًما على تبذٌرن وضٌاع مالن

                                                             
( ولٌس فً صحٌح مسلم من طرٌك أبً الزناد ، وإنما هو فٌه من طرٌك الحسن بن ٖٗٗٔالبخاري برلم )(ٔ)

 .(ٕٔٓٔمسلم وعبد هللا بن طاوس ، عن طاوس ، عن أبً هرٌرة برلم )
 .(5ٕٓٔوصحٌح مسلم برلم )( ٖٖٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .(55ٖصحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 .(ٓٔٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٗٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .(11ٕ٘صحٌح مسلم برلم )(٘)
( 1ٓ٘ٔ( وابن حبان فً صحٌحه برلم )51ٙٔ( وأبو داود فً السنن برلم )5٘ٔ/ٕرواه أحمد فً المسند )(ٙ)

 .ة ، عن عبد هللا بن الحارث ، عن أبً كثٌر الزبٌدي به"موارد" من طرق عن شعبة عن عمرو بن مر
( من طرٌك دمحم المخزومً ، عن أبً 2ٕ٘ٗ( ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه برلم )12ٔ/ٗالسنن الكبرى )(2)

 .معاوٌة ، به ، ولال : "إن صح الخبر ، فإنً ال ألؾ هل سمع األعمش من ابن برٌدة أم ال"
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٖٕ/2(:ص1ٕٖ٘ٔخرجه ابن أبً حاتم)أ (5)
 .ٖٓدٌوانه: (ٓٔ)
 .2ٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ذهب ماله  {محسورا}ٌلوم نفسه علً ما فاته من ماله. {: ملوما } لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"كله

 .(ٕ)"نهاه عن السرؾ والبخللال الحسن فً هذه اآلٌة:"  
 .(ٖ)عن عبد هللا بن مسعوده لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما عال من التصد" 
 المرآن

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر إِن هُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبًٌِرا بَِصًٌرا )  [ٖٓ]اإلسراء :  ({ٖٓ}إِن  َرب َن ٌَْبُسطُ الّرِ
 التفسٌر:

ع الرزق على بعض الناس، وٌضٌِّمه على بعضهم، َوْفك علمه وحكمته سبحانه  إن ربن ٌوّسِ
 وتعالى. إنه هو المطَِّلع على خفاٌا عباده، ال ٌؽٌب عن علمه شًء من أحوالهم.

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ لوله تعالى:  ٌَْبسُطُ الّرِ إن ربن  ، أي:"[ٖٓ]اإلسراء : }إِنَّ َربََّن 
ٌِّمه على بعضهم، َوْفك علمه وحكمته سبحانه وتعالى ع الرزق على بعض الناس، وٌض  .(ٗ)"ٌوّسِ

إخبار أنه تعالى هو الرزاق ، المابض الباسط ، المتصرؾ فً خلمه بما  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"ٌشاء ، فٌؽنً من ٌشاء ، وٌفمر من ٌشاء ، بما له فً ذلن من الحكمة

إن ربن ٌبسط الرزق لمن ٌشاء } فمال: ،ثم أخبرنا كٌؾ ٌصنع بنالال ابن زٌد:" 
 .(ٙ){"وٌمدر
 .(2)"ٌنظر له، فإن كان الؽنى خٌرا له أؼناه وان كان الفمر خٌر له أفمره لال الحسن:" 
 .(1)"ٌبسط لهذا مكرا به وٌمدر لهذا نظرا له ولال الحسن:" 
إنه هو المطَِّلع على  ، أي:"[ٖٓبِِعَباِدِه َخبًٌِرا بَِصًٌرا{ ]اإلسراء : }إِنَّهُ َكاَن لوله تعالى: 

 .(5)"خفاٌا عباده، ال ٌؽٌب عن علمه شًء من أحوالهم
أي : خبٌر بصٌر بمن ٌستحك الؽنى ومن ٌستحك الفمر ، كما جاء فً  لال ابن كثٌر:" 

 إن من عبادي من ال ٌصلحه إال الفمر، ولو أؼنٌته ألفسدت علٌه دٌنه، وإن من»الحدٌث : 
.ولد ٌكون الؽنى فً حك (ٓٔ)«عبادي لمن ال ٌصلحه إال الؽنى، ولو أفمرته ألفسدت علٌه دٌنه

 .(ٔٔ)"وبة عٌاذًا باهلل من هذا وهذااستدراًجا، والفمر عم بعض الناس 

                                                             
 .2ٕٖٕ/2(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٖٕ/2(:ص5ٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .وهو ضعٌؾ"( : "فٌه إبراهٌم بن مسلم الهجري ٕٕ٘/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )2ٗٗ/ٔالمسند )(ٖ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٖٕ/2(:صٕٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٖٕ/2(:صٕٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٖٕ/2(:صٕٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
بارزنى بالمحاربة وإنى ألسرع شٌبا إلى نصرة أولٌابى ٌمول هللا من أهان لى ولٌا فمد » .لطعة من الحدٌث (ٓٔ)

إنى ألؼضب لهم كما ٌؽضب اللٌث الحرب وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن لبض روح عبدى 
المإمن وهو ٌكره الموت وأكره مساءته وال بد له منه وما تعبد لى عبدى المإمن بمثل الزهد فى الدنٌا وال تمرب 

ل أداء ما افترضت علٌه وال ٌزال عبدى ٌتمرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له إلى عبدى المإمن بمث
سمعا وبصرا وٌدا ومإٌدا إن سؤلنى أعطٌته وإن دعانى استجبت له وإن من عبادى المإمنٌن لمن ٌسؤلنى الباب 

مإمنٌن لمن ال ٌصلحه إال من العبادة فؤكفه عنه ولو أعطٌته إٌاه لدخله العجب وأفسده ذلن وإن من عبادى ال
الؽنى ولو أفمرته ألفسده ذلن وإن من عبادى المإمنٌن لمن ال ٌصلح له إال الفمر ولو أؼنٌته ألفسده ذلن وإن من 
عبادى المإمنٌن لمن ال ٌصلحه إال الصحة ولو أسممته ألفسده ذلن وإن من عبادى المإمنٌن من ال ٌصلحه إال 

 .«ى أدبر عبادى بعلمى بملوبهم إنى علٌم خبٌرالسمم ولو أصححته ألفسده ذلن إن
( ، وابن 1ٖٔ/1( ، وأبو نعٌم فى الحلٌة )ٕٖٕ/ٕ( ، والحكٌم )ٔ، رلم 5أخرجه ابن أبى الدنٌا فى األولٌاء )ص 

 ( .2/5٘) عساكر
 ومن ؼرٌب الحدٌث: "اللٌث الحرب": أى األسد الؽضبان.

 .2ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 :[ٖٓ-5ٕفوابد اآلٌتٌن:]
 حرمة البخل، واإلسراؾ معا وفضٌلة االعتدال والمصد. -ٔ
 حرمة لتل األوالد بعد الوالدة أو إجهاضا لبلها خوفا من الفمر أو العار. -ٕ
 :«والبصٌر»، و«الخبٌر»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٖ
 .(ٔ)أي:"العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" «:الخبٌر»فـ -
 .(ٕ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات" : «اْلبَِصٌرُ »و -
 

 المرآن
({ ٖٔ}َواَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدكُْم َخْشٌَةَ إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌِ اُكْم إِن  لَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبًٌِرا )

 [ٖٔ]اإلسراء : 
 التفسٌر:

-أوالدكم خوفًا من الفمر؛ فإنه  -أٌها الناس-وإذا علمتم أن الرزق بٌد هللا سبحانه فبل تمتلوا 
 هو الرزاق لعباده، ٌرزق األبناء كما ٌرزق اآلباء، إنَّ لَتَْل األوالد ذنب عظٌم. -سبحانه
أٌها -فبل تمتلوا  ، أي:"[ٖٔء : }َواَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدكُْم َخْشٌَةَ إِْمبَلٍق{ ]اإلسرالوله تعالى: 
 .(ٖ)"أوالدكم خوفًا من الفمر -الناس
 .(ٗ)"خشٌة الفالة، ولد كان أهل الجاهلٌة ٌمتلون أوالدهم خشٌة الفالة :أي لال لتادة:" 
 .(٘)"كانوا ٌمتلون البنات لال لتادة:" 
 .(ٙ)"لال: الفالة والفمر {،خشٌة إمبلقعن مجاهد:"} 
 .(2)"ٌمول: الفمر {،خشٌة إمبلق عن ابن عباس:"} 
 .(1)وال تبدوا أوالدكم فتمتلوهم من خشٌة الفمر على أنفسكم بنفماتهم"لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)أي: ال تمتلوا أوالدكم من فمر، أي: من خوؾ فمر" لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)وال تبدوا بناتكم خشٌة العٌش" لال الثعلبً:أي:" 
 .(ٔٔ)"أي : خوؾ أن تفتمروا فً ثانً الحال ؛ ولهذا لدم االهتمام برزلهم لال ابن كثٌر:" 
بناتكم خشٌة العٌلة، فإنً رازلكم وإٌاهم.  -من الموءودة -أي: ال تبدوا لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)ولد كان منهم من ٌفعل ذلن باإلناث والذكور خشٌة الفمر، كما هو ظاهر اآلٌة"
من ذكور وإناث ، بسبب الفمر وضٌمكم من رزلهم، كما كان ذلن  لال السعدي:أي:" 

موجودا فً الجاهلٌة الماسٌة الظالمة، وإذا كانوا منهٌٌن عن لتلهم فً هذه الحال، وهم أوالدهم، 
 .(ٖٔ)فنهٌهم عن لتلهم لؽٌر موجب، أو لتل أوالد ؼٌرهم، من باب أولى وأحرى"

 .(ٗٔ)من خوؾ الفمر" لال ابن الّجوزي: ٌرٌد: دفن البنات أحٌاء
 .(ٔ)من ذهاب ما فى أٌدٌكم" {، أي:"ِمْن إِْمبَلقٍ  لال أبو عبٌدة:} 

                                                             
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗٓ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .25ٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .5ٔ/ٕزاد المسٌر: (ٗٔ)
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لال الشافعً: كان بعض العرب تمتل اإلناث من ولدها صؽارا خوؾ العٌلة علٌهم،  
والعار بهم، فلما نهى هللا عز ذكره عن ذلن من أوالد المشركٌن، دل على تثبٌت النهً عن لتل 

المشركٌن فً دار الحرب، وكذلن دلت علٌه السنة، مع ما دل علٌه الكتاب من تحرٌم أطمال 
 .(ٕ)المتل بؽٌر حك"
 ألوال:فً اللؽة،« اإلمبلق»وفً معنى

أحدها : أنه اإلفبلس، ومنه :الملك، ألنه اجتهاد المفلس فً التمرٌب إلى الؽنى طمعاً فً تؤجٌله. 
 .(ٗ)عبٌدة، وهو معنى لول أبً (ٖ)وهذا لول الطبري

 .(٘)أملك فبلن، أي: ذهب ماله، واحتاج، وألفر مثلها" لال أبو عبٌدة:" 
، (2)، ولتادة(ٙ)والثانً : أن اإلمبلق: الفمر، لتلوا أوالدهم خشٌة الفمر. وهذا لول ابن عباس

 .(ٔٔ)، واختٌار الزجاج(ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، والضحان(1)والسدي
 .(ٕٔ). حكاه النماش عن مإرجاإلمبلق: الجوع بلؽة لخموالثالث: أن 

 ٌمال: أملك ماله بمعنى أنفمه، ورجل ملك ٌعطً بلسانه ما لٌس فً للبه.والرابع: أنه اإلنفاق، 
 .(ٖٔ)منذر بن سعٌدحكاه المرطبً عن 

 .(ٗٔ)وذكر أن علٌا رضً هللا عنه لال المرأته: "أملمً من مالن ما شبت"
 .(٘ٔ)عن دمحم بن نعٌم الترمذيوالخامس: أنه السرؾ فً اإلنفاق. ذكره النماش 

 .(ٙٔ)اإلمبلق: الفمر ونفاد الزاد" لال الثعلبً:" 
نحن نرزلهم ونرزلكم فبل  ، أي:"[ٖٔ}نَْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌَِّاكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2ٔ)"تخافوا الفمر بسببهم
فإن هللا هو رازلكم وإٌاهم ، لٌس علٌكم رزلهم ، فتخافوا بحٌاتهم  لال الطبري:أي:" 

 .(1ٔ)على أنفسكم العجَز عن أرزالهم وألواتهم"

أي: لد تكفلنا برزق الجمٌع، فلستم الذٌن ترزلون أوالدكم، بل وال  لال السعدي:" 
 .(5ٔ)أنفسكم، فلٌس علٌكم منهم ضٌك"

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٓ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر الؽمام الشافعً: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖٙٔٗٔتفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔتفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٔ/ٕٔ(:ص5ٖٔٗٔتفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٔ(:ص1ٖٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٕانظر: ممعنً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖٓ/5. والمإرج: هو ابن عمرو أبو فٌد السدوسً. انظر: السٌر:ٕٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٙٔ. وهو: الماضً البلوطً األندلسً. انظر: السٌر:ٕٖٔ/2حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره:(ٖٔ)
، ٕٖٔ/2، والمرطبً فً تفسٌره: 1ٖٙ/ٖ، والزمخشري فً الفابك:1ٕٔ/5أورده األزهري فً تهذٌب اللؽة: (ٗٔ)

، عن ابن عباس أن 1ٖٗ/ٓٔ، واللسان"ملك":ص1ٖ٘/ٗهو منسوب البن عباس كما فً النهاٌة البن األثٌر:
 نعم أملمً من مالن ما شبت لال هللا تعالى: }َخْشٌَةَ إِْمبلٍق{ امرأة سؤلته: أأنفك من مالً ما شبت، فمال:

 ، معناه خشٌة الفمر والحاجة".
 .ٕٖٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٙٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .25ٕتفسٌر السعدي: (5ٔ)
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فوعظهم هللا فً ذلن، وأخبرهم أن رزلهم ورزق أوالدهم على هللا، فمال  لال لتادة:" 
 .(ٔ){"نحن نرزلهم وإٌاكم إن لتلهم كان خطبا كبٌرا}

إنَّ لَتَْل األوالد ذنب  ، أي:"[ٖٔ}إِنَّ لَتْلَُهْم َكاَن ِخْطبًا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"عظٌم
 .(ٖ)" أي : ذنبًا عظًٌما لال ابن كثٌر:" 
 :(ٗ)، ثبلثة وجوه«الخطؤ»و «الِخْطءِ  »وفً الفرق بٌن  

: العدول عنه بسهو، لاله «الخطؤ»العدول عن الصواب بعمد، و :«الِخطء»احدها: أن 
 . (٘)األخفش
ما صنعته  :فٌه« خطبت»ما صنعته خطؤ، و ما : ألن ما أخطؤت فٌه لال األخفش:" 

 .(ٙ)"عمدا وهو الذنب
 ما ال إثم فٌه.  «الخطؤ»ما كان إثماً ، و «الخطء»الثانً : أن 

، ومنه لول (5)، وأبو هبلل العسكري(1)، والطبري(2)الثالث: أنهما بمعنى واحد. حكاه األخفش
 :(ٓٔ)الشاعر

 الماتِِلٌَن الَمِلَن الُحبلِحبل ...    ٌا لَْهَؾ َنْفسً إِْذ َخِطبَْن َكاِهبل 
 :(ٔٔ)ولول اآلخر
 ٌلحون األمٌر إذا هم ... خطبوا الّصواب وال ٌبلم المرشد والناس
، سواء« الخطء»و« الخطؤ»عند كثٌر من أهل اللؽة أن  لال أبو هبلل العسكري:" 

الخطؤ أفشى فً كبلم الناس، ولم ٌجا الخطء فً شًء من الشعر، إال فً بٌت واحد وهو لول 
 :(ٕٔ)الشاعر

 .(ٖٔ)"جوة ؼِرست فً األرض تُإتبرالِخطؤ فَاحشة َوالِبر نَافلَْة ... كعَ 

وكان عامة أهل العلم بكبلم العرب من أهل الكوفة وبعض البصرٌٌن  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"منهم ٌرون أن الخطء والخطؤ بمعنى واحد

}خطؤ{  :ولرأ ابن عامر، مكسورة الخاء ممدودة مهموزة ،«خطآء»:لرأ ابن كثٌرو
 .(ٔ)بنصب الخاء والطاء وبالهمز من ؼٌر مد

                                                             
 .ٖٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٓانظر: الوجوه والنظابر: (5)
. اللسان وفً أباه، لتلت أسد بنً أن بلؽه ما عند ٌمولها ٖٗٔ/ ص دٌوانه فً المٌس المرئ أرجوزة من(ٓٔ)

 :بدل هند لهؾ ٌا: برواٌة/ خطؤ/ والتاج
 والؽٌظ، والحزن األسى: واللهؾ اللهؾ. أسد بنً من هً: وكاهل. الخٌل: خطبن إذ: بموله وٌرٌد. نفسً لهؾ ٌا
 .٘ٓٔ/ ٖ المؽنً أبٌات شرح وانظر. علٌه تشرؾ ما بعد ٌفوتن شًء على األسى: ولٌل
 برواٌة/ ٕٗ/ ص عبٌد دٌوان فً البٌت ورد ولد ،ٕٓ/ ٕ المحتسب "،أمر"اللسان األبرص، بن عبٌد هو . (ٔٔ)

 :فٌها شاهد ال: أخرى
 المرشد ٌبلم وال الصواب خطب...  ؼوى إذا األمٌر ٌلحون والناس
 .نفسه الصواب: الصواب بخطب وٌرٌد. والشؤن األمر: الخطب. ضل: ؼوى ٌلومون،: ٌلحون

، ٕٓٗ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٕٓ/ٔ، والوجوه والنظابر:2ٖٗ/2ٔالبٌت ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٖوالمحرر الوجٌز:

 .1ٕٓالوجوه والنظابر: (ٖٔ)
 .2ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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هذه اآلٌة الكرٌمة دالة على أن هللا تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده ؛  لال ابن كثٌر:"
عن لتل األوالد ، كما أوصى باألوالد فً المٌراث ، وكان أهل الجاهلٌة ال  ألنه ٌنهى تعالى

 .(ٕ)"لنعن ذ ٌورثون البنات ، بل كان أحدهم ربما لتل ابنته لببل تكثر عٌلته ، فنهى هللا تعالى
 الفوابد:
 حرمة لتل األوالد بعد الوالدة أو إجهاضا لبلها خوفا من الفمر أو العار. -ٔ
، فمال كؤن الرزق من عندهم -تعالى -باهلل بٌان لبح عمٌدة الجاهلٌة، وذلن بسوء ظنهم -ٕ

إذا كنتم أنتم ال ترزلون أنفسكم فكٌؾ ترزلون ، أي: }نَْحُن َنْرُزلُُهْم َوإٌَِّاكُْم{ تعالى:
 .ؼٌركم

ومن الناس الٌوم من ورث هذه الخصلة الذمٌمة  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"
خشٌة الفمر، ٌمولون: ٌحصل فً األرض انفجار سكانً  فصاروا ٌسعون لتحدٌد النسل

من كثرة النسل، والموارد للٌلة فٌحصل مجاعات؛ فٌطلبون تحدٌد النسل؛ فاآلن لضٌة 
وساق، والدافع لهذا هو خشٌتهم الفمر، وهذا ألنهم  المطالبة بتحدٌد النسل لابمة على لدم

 ال ٌإمنون باهلل سبحانه وتعالى، وال ٌإمنون أن األرزاق من هللا سبحانه وتعالى.
وانخدع بهذه الدعاٌة بعض المسلمٌن، فصاروا ٌكرهون كثرة األوالد، وبعضهم 

دد، وكل هذا ٌحاول تنظٌم النسل، وبعضهم ٌحاول تحدٌد النسل، وهنان كبلم فارغ ٌر
 باطل.

وطلب الذرٌة، وكثرة الذرٌة، وكثرة اإلنجاب أمر مطلوب فً اإلسبلم، ألن هذا 
فٌه تموٌة للمسلمٌن، وتكثٌر لعدد المسلمٌن، وأما الرزق فهو على هللا سبحانه وتعالى: 

 .(ٖ)"}نحن نرزلهم وإٌاكم{
 

 المرآن
نَا إِن هُ َكاَن فَاِحَشةً   [ٕٖ({ ]اإلسراء : َٕٖوَساَء َسبٌِاًل )}َواَل تَْمَربُوا الّزِ

 التفسٌر:
 وال تمربوا الزنى ودواعٌه؛ كً ال تمعوا فٌه، إنه كان فعبل بالػ المبح، وببس الطرٌك طرٌمه.

نَا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وال تمربوا الزنى ودواعٌه؛ كً ال  ، أي:"[ٕٖ}َواَل تَْمَربُوا الّزِ
 .(ٗ)"تمعوا فٌه
 ٌمول تعالى ناهًٌا عباده عن الزنا وعن مماربته، وهو مخالطة أسبابه كثٌر:"لال ابن  

نَا  .(٘){"ودواعٌه } َوال تَْمَربُوا الّزِ
 .(ٙ)"إن الزنى كان فعبل بالػ المبح ، أي:"[ٕٖ}إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(2)"ٌمول: إن الزنا كان فاحشة لال الطبري:" 
 .(1)"أي : ذنبًا عظًٌما ابن كثٌر:"لال  
 .(5)"وببس الطرٌك طرٌمه ، أي:"[ٕٖ}َوَساَء َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
ٌمول: وساء طرٌك الزنا طرٌما، ألن طرٌك أهل معصٌة هللا، والمخالفٌن  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"أمره، فؤسوئ به طرٌما ٌورد صاحبه نار جهنم

                                                                                                                                                                               
 .25ٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .2ٕ-2ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٔإعانة المستفٌد:  (ٖ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٕ)" أي : وببس طرٌمًا ومسلًكا لال ابن كثٌر:" 
 -ذكره فً كتابه  مع ما {وال تمربوا الزنا}وحرم الزنا فمال: "لال الشافعً رحمه هللا:  

 فكان معموال فً كتاب هللا: أن ولد الزنا ال ٌكون منسوبا إلى أبٌه، الزانً بؤمه. -سبحانه وتعالى 
 .(ٖ)"ال من جهة معصٌتهلما وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته؛ 

عن الهٌثم بن مالن الطابً ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ما من ذنب بعد الشرن أعظم عند هللا  
 .(ٗ)"وضعها رجل فً رحم ال ٌحل له من نطفة
بالزنا. إن فتى شابًا أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، ابذن لً »عن أبً أمامة لال :  

فمال اجلس". فجلس ،  ،فؤلبل الموم علٌه فزجروه ، ولالوا : ًمْه َمْه. فمال : "ادنه". فدنا منه لرٌبًا
لال : "أتحبه ألمن ؟" لال : ال وهللا ، جعلنً هللا فدان. لال : "وال الناس ٌحبونه ألمهاتهم". لال 

 فدان. لال : "وال الناس ٌحبونه : "أفتحبه البنتن" ؟ لال : ال وهللا ٌا رسول هللا ، جعلنً هللا
لبناتهم" ، لال : "أتحبه ألختن" ؟ لال : ال وهللا ، جعلنً هللا فدان. لال : "وال الناس ٌحبونه 
ألخواتهم" ، لال : "أفتحبه لعمتن" ؟ لال : ال وهللا جعلنً هللا فدان. لال : "وال الناس ٌحبونه 

 وهللا ، جعلنً هللا فدان. لال : "وال الناس ٌحبونه لعماتهم" لال : "أفتحبه لخالتن" ؟ لال : ال
لخاالتهم" لال : فوضع ٌده علٌه ولال : "اللهم اؼفر ذنبه وطهر للبه وحصن فرجه" لال : فلم 

 .(٘)«"ٌكن بعد ذلن الفتى ٌلتفت إلى شًء
 الفوابد:
 أشد.حرمة ممدمات الزنا كالنظر بشهوة والكبلم مع األجنبٌة ومسها وحرمة الزنا وهو  -ٔ
 تمربوا وال: }فمال؛ فاحشة أنه وبٌن عنه هللا نهى ولد دبر، أو لبل فً الفاحشة فعلأن  -ٕ

 .(ٙ){سبٌبل وساء فاحشة كان إنه الزنى
علل النهً عنه بما اشتمل علٌه أنه فاحشة، وأنه ساء سبٌبلً، فلو كان إنما صار فً اآلٌة  -ٖ

 .(2)المعلول ال تتبعهفاحشة وساء سبٌبل بالنهً لما صح ذلن، ألن العلة تسبك 
 أمر وهذا ،(1)بالعمل ٌعرؾ ما منه ،والمبٌح الحسن أنومذهب أهل السنة: 

ُم تعالى لوله منها، كثٌرة المرآن من علٌه واألدلة ظاهر ٌِّبَاِت َوٌَُحّرِ : }َوٌُِحلُّ لَُهُم الطَّ
ٌِْهُم اْلَخبَاِبث{ ]األعراؾ :   -وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن هنا المرآن فبٌن ،[2َ٘ٔعلَ

 وصؾ أما والحرمة الحل عن أبان فالشارع الخبابث، علٌنا وٌحرم الطٌبات لنا ٌحل
ًَ اْلفََواِحَش  :تعالى لوله ومنها العمل فً ثابت فإنه لبٌحة أو طٌبة كونها َم َربِّ }لُْل ِإنََّما َحرَّ

ٌِْر  ًَ بِؽَ ثَْم َواْلبَْؽ ْل بِِه سُْلَطاًنا َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإْلِ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ اْلَحّكِ َوأَْن تُْشِركُوا ِباَّللَّ
ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ :   .[َٖٖوأَْن تَمُولُوا َعَلى َّللاَّ

 فً فواحش أنها على دلٌل وهذا: "اآلٌة هذه عند - هللا رحمه - المٌم ابن لال
 الوصؾ على الحكم ترتٌب فإن لفحشها بها التحرٌم فتعلك العمول، تستحسنها ال نفسها
 لكونها حرمها أنه على فدل له، الممتضٌة العلة هو أنه على ٌدل المشتك المناسب
ً  لكونه الخبٌث وحرم فواحش  أن ٌجب والعلة معروفاً، لكونه بالمعروؾ وأمر خبٌثا
ً  كونه معنى هو فاحشة كونه كان فلو المعلول تؽاٌر ً  وكونه عنه منهٌا  معنى هو خبٌثا

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٓٔ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
( وفٌه ثبلث علل : األولى : تدلٌس بمٌة. الثانٌة : ابن أبً مرٌم ضعٌؾ. 2ٖٔ) الورع البن أبً الدنٌا برلم(ٗ)

من  1ٙالثالثة : اإلرسال. أ. هـ مستفادا من حاشٌة األستاذ دمحم الحمود ، وسٌؤتً الحدٌث عند تفسٌر اآلٌة : 
 .سورة الفرلان

 .(ٖٙ٘/٘المسند )(٘)
 .ٓٙٗ/ٕ:التوحٌد كتاب على المفٌد المولانظر:  (ٙ)
 .ٕ٘ٔ:العبٌد مإاخذة فً التوحٌد حجج آثارانظر:  (2)
 .بالشرع إال ٌعرؾ ال والمبٌح الحسن أن :السنة أهل من وافمهم ومن األشاعرة لولو (1)
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 تَْمَربُوا َوال: }تعالى لوله هذا ومن. محال وهذا المعلول عٌن العلة كانت محرما كونه
نَى  جهة كان ولو فاحشة عنه المنهً بكون النهً فعلل ،{َسبٌِبلً  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنَّهُ  الّزِ
 الزنا، تمربوا ال ٌمال أن بمنزلة ولكان بنفسه للشًء تعلٌبلً  لكان النهً هو فاحشة كونه
 .(ٔ)"عنه منهً فإنه التمربوه لكم ٌمول ألنه

 ثبلثة ذلن ونحو والفواحش والكذب والظلم الشرن فً للناس: "اإلسبلم شٌخ لال
 : ألوال

 ٌؤتهم لم وإن اآلخرة فً ذلن على العذاب ٌستحمون وأنهم بالعمل معلوم لبحها أن: األول -
 نفسه حنٌفة أبً عن وحكوه حنٌفة أبً أصحاب من وكثٌر المعتزلة لول وهو رسوال،
 .وؼٌره الخطاب أبً لول وهو

 تفعل ال فٌه لٌل ما المبٌح وإنما الخطاب، لبل فٌها شر وال حسن وال لبح ال: الثانً -
 أصحاب من تابعهم ومن األشعرٌة لول وهو فعله، فً أذن ما أو افعل لٌل ما والحسن
 .وؼٌرهم والجوٌنً الباجً الولٌد وأبً ٌعلى أبً كالماضً وأحمد والشافعً مالن

 وعلى الرسول بمجا تستحك العموبة ولكن الرسول مجا لبل ولبٌح شر ذلن أن: الثالث -
 - هللا رحمه - ذكر ثم . ٕ)"والسنة الكتاب ٌدل وعلٌه المسلمٌن، وأكثر السلؾ عامة هذا
 .له وانتصر والسنة المرآن من ذلن على األدلة

 
 

 المرآن
ُ إاِل  بِاْلَحّكِ َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلنَا ِلَوِلٌِِّه سُْلَطانًا فاََل ٌُ  }َواَل تَْمتُلُوا َم ّللا  ْسِرْؾ الن ْفَس ال تًِ َحر 

 [ٖٖ({ ]اإلسراء : ٖٖفًِ اْلمَتِْل إِن هُ َكاَن َمْنُصوًرا )

 التفسٌر:
ً كالمصاص أو رجم الزانً المحصن أو وال تمتلوا النفس التً حرم هللا لَتْلها إال بالحك الشرع

لتل المرتد. ومن لُتِل بؽٌر حك شرعً فمد جعلنا لولً أمره ِمن وارث أو حاكم حجة فً طلب 
لَتْل لاتله أو الدٌة، وال ٌصح لولً أمر الممتول أن ٌجاوز حدَّ هللا فً المصاص كؤن ٌمتل بالواحد 

ًَّ الممتول على الماتل حتى ٌتمكن ِمن لَتْله اثنٌن أو جماعة، أو ٌَُمثِّل بالماتل، إن هللا م عٌن ول
 لصاًصا.
ُ إِالَّ ِباْلَحّكِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َم َّللاَّ وال تمتلوا  ، أي:"[ٖٖ}َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

 .(ٖ)"النفس التً حرم هللا لَتْلها إال بالحك الشرعً
 لال : "ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا فً الصحٌحٌن ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وأن دمحما رسول هللا إال بإحدى ثبلث : النفس بالنفس ، والزانً المحصن ، والتارن لدٌنه 
 .(ٗ)المفارق للجماعة"

 .(٘)"لزوال الدنٌا أهون على هللا من لتل مإمن بؽٌر حكوفً السنن : " 
 .(ٙ)«لزوال الدنٌا جمٌعا أهون على هللا من دم ٌسفن بؽٌر حك »وفً رواٌة: 
 .(ٔ)«لزوال الدنٌا وما فٌها أهون على هللا من لتل مسلم بؽٌر حك »وفً رواٌة: 

                                                             
 .2/ٕ :السعادة دار مفتاح(ٔ)
ً : وانظر ،1ٕٙ-2ٙٙ/ٔ الفتاوى مجموع(ٕ)  فً المعتمد ،2ٔ ص اللمع ،ٖٙٗ/1ٕٗ/1 الفتاوى مجموع أٌضا

 األنوار لوامع ،ٕٕٖ ص الكبلم علم فً الموالؾ ،1ٕٕ ص األدلة لواطع إلى اإلرشاد ،ٙٓٔ ص الدٌن أصول
 .11ٕ-1ٕٙ/ٔ البهٌة

 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .( من حدٌث ابن مسعود ، رضً هللا عنه2ٙٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )121ٙصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
( : هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات. ٕٕٔ/ٖالبوصٌرى )( ، لال 5ٕٔٙ، رلم 12ٗ/ٕأخرجه ابن ماجه )(٘)

 .(ٖٖٗ٘، رلم ٖ٘ٗ/ٗوالبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 .(ٖٖٗ٘، رلم ٖ٘ٗ/ٗأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(ٙ)
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 .(ٕ)«لزوال الدنٌا أهون على هللا من لتل رجل مسلم »وفً رواٌة: 
وإنا وهللا ما نعلم بحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث، إال رجبل لتل متعمدا،  لال لتادة:" 

 .(ٖ)"فعلٌه المود، أو زنى بعد إحصانه فعلٌه الرجم؛ أو كفر بعد إسبلمه فعلٌه المتل
لٌل ألبً بكر: أتمتل من ٌرى أن ال ٌإدي الزكاة، لال: لو "عن عروة أو ؼٌره، لال:  

لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لماتلتهم فمٌل ألبً بكر: ألٌس لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: منعونً شٌبا مما ألروا به 
"أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌمولوا: ال إله إال هللا، فإذا لالوها عصموا منً دماءهم وأموالهم إال 

 .(ٗ)"بحمها، وحسابهم على هللا" فمال أبو بكر: هذا من حمها
ومن لُتِل  ، أي:"[َٖٖمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلنَا ِلَوِلٌِِّه سُْلَطانًا{ ]اإلسراء : }وَ لوله تعالى: 

 .(٘)"بؽٌر حك شرعً فمد جعلنا لولً أمره ِمن وارث أو حاكم حجة فً طلب لَتْل لاتله أو الدٌة
 ،ٌمول: ومن لتل بؽٌر المعانً التً ذكرنا أنه إذا لتل بها كان لتبل بحك لال الطبري:" 

الممتول ظلما سلطانا على لاتل ولٌه، فإن شاء استماد منه فمتله بولٌه، وإن شاء  فمد جعلنا لولً
 .(ٙ)"عفا عنه، وإن شاء أخذ الدٌة

 ، وجوه:[ٌِِّٖٖه سُْلَطاًنا{ ]اإلسراء : }َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلَنا ِلَولِ لوله تعالى:وفً  
 .(1)، لاله لتادةالذي جعله هللا تعالى (2)أحدها : أنه المود

 .(ٓٔ)، والضحان(5)الثانً : أنه الخٌار بٌن المود أو الدٌة أو العفو ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)الثالث : فمد جعلنا لولٌه سلطاناً ٌنصره وٌنصفه فً حمه. حكاه الماوردي

أن السلطان الذي ذكر هللا تعالى فً هذا الموضع ما لاله ابن لال الطبري: والصواب" 
عباس، من أن لولً المتٌل المتل إن شاء وإن شاء أخذ الدٌة، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن 

ٌمتل أو  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ٌوم فتح مكة: "أال ومن لتل له لتٌل فهو بخٌر النظرٌن بٌن أن
 .(ٕٔ)"ٌؤخذ الدٌة". لد بٌنت الحكم فً ذلن فً كتابنا: كتاب الجراح

أي : سلطة على ، لوله:} َوَمْن لُِتَل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلَنا ِلَوِلٌِِّه سُْلَطانًا { لال ابن كثٌر :" 
شاء عفا عنه الماتل ، فإنه بالخٌار فٌه إن شاء لتله لَوًدا ، وإن شاء عفا عنه على الدٌة ، وإن 

مجانًا ، كما ثبتت السنة بذلن. ولد أخذ اإلمام الحبر ابن عباس من عموم هذه اآلٌة الكرٌمة والٌة 
معاوٌة السلطنة ، وأنه سٌملن ؛ ألنه كان ولً عثمان ، ولد لتل عثمان مظلوًما ، رضً هللا عنه 

ًٌا ، رضً هللا عنه ، أن ٌسلمه لتلته حتى ٌم تص منهم ؛ ألنه أموي ، ، وكان معاوٌة ٌطالب عل
وكان علً ، رضً هللا عنه ، ٌستمهله فً األمر حتى ٌتمكن وٌفعل ذلن ، وٌطلب علً من 
معاوٌة أن ٌسلمه الشام فٌؤبى معاوٌة ذلن حتى ٌسلمه المتلة ، وأبى أن ٌباٌع علًٌا هو وأهل الشام 

واستنبط من هذه اآلٌة ، ثم مع المطاولة تمكن معاوٌة وصار األمر إلٌه كما تفاءل ابن عباس 
حدثنا ٌحٌى بن  الكرٌمة. وهذا من األمر العجب ولد روى ذلن الطبرانً فً معجمه حٌث لال :

                                                                                                                                                                               
 .(5ٖٔ/٘ٙأخرجه ابن عساكر )(ٔ)
أصح ( ، ولال: روى سفٌان الثورى عن ٌعلى بن عطاء مولوفا وهذا 5ٖ٘ٔ، رلم ٙٔ/ٗأخرجه الترمذى )(ٕ)

( ولال: ورواه ؼندر 1ٗٙ٘ٔ، رلم ٕٕ/1( ، والبٌهمى )512ٖ، رلم 2/1ٕمن الحدٌث المرفوع. والنسابى )
 وؼٌره عن شعبة مولوفا والمولوؾ أصح.

. 
 .5ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٗٗ-5ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 أي: المتل. (2)
 .ٓٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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عبد البالً ، حدثنا أبو عمٌر بن النحاس ، حدثنا َضْمَرةُ بن ربٌعة ، عن ابن شوذب ، عن مطر 
ً محدثكم حدٌثا لٌس بسر لال : كنا فً سمر ابن عباس فمال : إن ،الوراق ، عن َزْهَدم الَجْرمً

للت لعلً : اعتزل فلو  -ٌعنً عثمان  -وال عبلنٌة ؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان 
كنت فً جحر طلبت حتى تستخرج ، فعصانً ، واٌم هللا لٌتؤمرن علٌكم معاوٌة ، وذلن أن هللا 

اآلٌة  ولٌحملنكم  ،ُسْلَطانًا َفبل ٌُْسِرْؾ فًِ اْلمَتِْل{ تعالى ٌمول:}َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلَنا ِلَوِلٌِّهِ 
لرٌش على سنة فارس والروم ولٌمٌمن علٌكم النصارى والٌهود والمجوس ، فمن أخذ منكم 
ٌومبذ بما ٌُْعَرؾ نجا ، ومن ترن وأنتم تاركون ، كنتم كمرن من المرون ، هلن فٌمن 

 .(ٕ)"(ٔ)«هلن
ٍ واستحماله بالخبلفة لكن اجتهاده أّداه إلى لم ٌنكر "لال ابن حزم:   ًّ معاوٌةُ لط فضَل عل

على البٌعة ورأى نفسه أحك بطلب دم  -رضً هللا عنه  -أْن رأى تمدٌم أخذ المود من لتلة عثمان 
 .(ٖ)"عثمان
كان على تؤوٌل  -رضً هللا عنهما  -وكذلن ما جرى بٌن علً ومعاوٌة "لال األشعري:  

بة مؤمونون ؼٌر متهمٌن فً الدٌن، ولد أثنى هللا ورسوله على جمٌعهم، واجتهاد وكل الصحا
ي من كل من ٌنمص أحًدا منهم رضً هللا عن  وتعبََّدنا بتولٌرهم وتعظٌمهم ومواالتهم والتّبَّرِ

 .(ٗ)"جمٌعهم
 .(٘)"فبل ٌتجاوز الحدَّ المشروع ، أي:"[ٖٖ}فَبَل ٌُْسِرْؾ فًِ اْلمَتِْل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘)"المشروع
 .(ٙ)"ال ٌمتل ؼٌر لاتله، وال ٌمثل به لال طلٌث بن حبٌب:" 
 .(2)"ال ٌمتل اثنٌن بواحد لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)"ال ٌمتل ؼٌر لاتله لال مجاهد:" 

من لتل بحدٌدة لتل بحدٌدة، ومن لتل بخشبة، لتل بخشبه ومن لتل بحجر  لال لتادة:" 
 .(5)"لتل بحجر، وال ٌمتل ؼٌر لاتله

داللة على أن من لتل مظلوما، فلولٌه أن ٌمتل  {ٌسرؾ فً المتل}فموله:  الشافعً:" لال 
 .(ٓٔ)"لاتله

معناه : فبل ٌسرؾ الولً فً لتل الماتل بؤن ٌمثل به أو ٌمتص من لالوا:  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"ؼٌر الماتل
ًَّ الممتول على  ، أي:"[ٖٖ}ِإنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  إن هللا معٌن ول

 .(ٕٔ)"الماتل حتى ٌتمكن ِمن لَتْله لصاًصا
 .(ٖٔ)"أن الولً منصور على الماتل شرًعا ، وؼالبًا لدًرا :أي لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: ٌنصره السلطان حتى ٌنصفه من ظالمه. ومن انتصر لنفسه دون  لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)هللا"السلطان، فهو عاص مسرؾ لد عمل بحمٌة أهل الجاهلٌة، ولم ٌرضى بحكم 

                                                             
 .( : "وفٌه من لم أعرفهم"ٖٕ٘/2( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٖٓ/ٓٔالمعجم الكبٌر )(ٔ)
 .2ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2٘/ ٖ: الفصل(ٖ)
 .21: اإلبانة(ٗ)
 .ٙٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٖٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2٘ٓ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .2ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)



ٕٔٙ 
 

 .(ٕ)"إن الممتول كان منصورا، لال: }إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا{عن مجاهد:"  
 الفوابد:
بالحك والحك لتل عمد عدوانا، وزنا بعد حرمة لتل النفس التً حرم هللا لتلها إال  -ٔ

 .إحصان، وكفر بعد إٌمان
ظلما، والظلم لبٌح حرام، وٌمثل ما دل الكتاب علٌه من ؼلظ شؤن  ى تعالى المتلسم -ٕ

أمرت أن ألاتل » المتل بؽٌر حك، جاءت األخبار عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فروى عنه أنه لال: 
هللا وأنى رسول هللا فإذا لالوها عصموا منى دماءهم  الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال
 .(ٖ)«وأموالهم إال بحمها وحسابهم على هللا

النهً عن اإلسراؾ فً المتل، أي: الولً ال ٌمتل ؼٌر الماتل كفعل الجاهلٌة، وال ٌمثل  -ٖ
 .بالماتل فٌمطع أنفه وأذنٌه وٌبمر بطنه

 
 المرآن

هُ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد إِن  اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُواًل }َواَل تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم  ًَ أَْحَسُن َحت ى ٌَْبلَُػ أَشُد  إاِل  بِال تًِ ِه
 [ٖٗ({ ]اإلسراء : ٖٗ)

 التفسٌر:
                                                                                                                                                                               

 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٖٕ/2(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
( ، ومسلم ٖٖ٘ٔ، رلم 2ٓ٘/ٕ( ، والبخارى )ٕ٘٘ٓٔ، رلم ٕٓ٘/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(ٖ)
( ولال: حسن صحٌح. ٕٙٓٙ، رلم ٖ/٘( ، والترمذى )ٕٓٗٙ، رلم ٗٗ/ٖداود ) ( ، وأبؤٕ، رلم ٕ٘/ٔ)

 ( .5ٕ2ٖ، رلم 5ٕ٘ٔ/ٕ( ، وابن ماجه )52ٖٔ، رلم 2/22والنسابى )
 .(5ٖ٘، رلم ٕٕ٘/ٔحدٌث أنس: أخرجه تمام )

( ، وابن ماجه 51ٕٖ، رلم 2/1ٓ( ، والنسابى )ٓٔٔٔ، رلم ٔ٘ٔحدٌث أوس بن أوس: أخرجه الطٌالسى )ص 
( ، وأبو نعٌم 5ٕ٘، رلم 2ٕٔ/ٔ( ، والطبرانى )1ٕٙٙ، رلم 2ٕٕ/ٕٔ( ، وأبو ٌعلى )5ٕ5ٖ، رلم 5ٕ٘ٔ/ٕ)

 ( .ٕٙٗٗ، رلم 12ٕ/ٕ( ، والدارمى )ٕ٘ٓٙٔ، رلم 1/ٗ( . وأخرجه أٌضا: أحمد )1ٖٗ/ٔفى الحلٌة )
ماجه ( ، وابن 51ٖٖ، رلم 2/1ٔ( ، والنسابى )1ٕٓٙٔ، رلم 1/ٗحدٌث عمرو بن أوس: أخرجه أحمد )

 ( .ٕٙٗٗ، رلم 12ٕ/ٕ( . والدارمى )5ٕ/ٔ( ، وابن لانع )ٖٕٔ/ٖ( ، والطحاوى )5ٕ5ٖ، رلم 5ٕ٘ٔ/ٕ)
( : فى إسناده إبراهٌم بن عٌٌنة، ٕٗ/ٔ( . لال الهٌثمى )2ٕٕٙ، رلم 2ٖٓ/ٕحدٌث جرٌر: أخرجه الطبرانى )

 ولد ضعفه األكثرون، ولال ابن معٌن: كان مسلما.
( ، والدارلطنى فى األفراد 1ٖ، رلم 51/ٔ( ، والبزار )52ٖٓ، رلم 2/22سابى )حدٌث أبى بكر: أخرجه الن
( : رواه البزار، ولال: وهذا الحدٌث ال ٕ٘/ٔ( . لال الهٌثمى )ٕٔ، رلم ٖٙ/ٔكما فى أطراؾ ابن طاهر )

 أعلمه ٌروى عن أنس عن أبى بكر إال من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطؤ فى إسناده.
( . لال الهٌثمى 2ٕٕٖ، رلم 5ٕٔ/1( ، والبزار )525ٖ، رلم 2/25ن بشٌر: أخرجه النسابى )حدٌث النعمان ب

 ( : رجاله رجال الصحٌح.ٕٙ/ٔ)
( : فى إسناده مصعب بن ٕ٘/ٔ( . لال الهٌثمى )2ٗٙ٘، رلم ٕٖٔ/ٙحدٌث سهل بن سعد: أخرجه الطبرانى )

 ثابت، وثمه ابن حبان، واألكثر على تضعٌفه.
( : رجاله موثمون إال أن ٕ٘/ٔ( . لال الهٌثمى )12ٗٔٔ، رلم ٕٓٓ/ٔٔأخرجه الطبرانى )حدٌث ابن عباس: 

 فٌه إسحاق بن ٌزٌد الخطابى، ولم أعرفه.
، رلم 5ٖٗ/٘( ، والترمذى )ٕٔ، رلم ٕ٘/ٔ( ، ومسلم )ٓٓٙٗٔ، رلم ٕٖٖ/ٖحدٌث جابر: أخرجه أحمد )

 ( .5ٕ1ٖ، رلم 5ٕ٘ٔ/ٕن ماجه )( ، واب522ٖ، رلم 2/25( ولال: حسن صحٌح. والنسابى )ٖٖٔٗ
( ، ٕٓ، رلم ٔ٘/ٔ( ، ومسلم )ٖٖ٘ٔرلم  2ٓ٘/ٕ( ، والبخارى )5ٖٕرلم  ٖ٘/ٔحدٌث عمر: أخرجه أحمد )

 ( .5ٖٖٓ، رلم ٙ/ٙ( ولال: حسن. والنسابى )2ٕٓٙ، رلم ٖ/٘والترمذى )
( : رجاله ٕ٘/ٔ) ( . لال الهٌثمى1ٔ5ٔرلم  1ٖٔ/1حدٌث أبى مالن األشجعى عن أبٌه: أخرجه الطبرانى )

 موثمون.
( . وأخرجه أٌضا: فى األوسط ٕ٘/ٔحدٌث أبى بكرة: أخرجه الطبرانى فى الكبٌر كما فى مجمع الزوابد )

 ( : فٌه عبد هللا بن عٌسى الخزاز، وهو ضعٌؾ ال ٌحتج به.ٕ٘/ٔ( . لال الهٌثمى )ٕٖ٘ٙ، رلم ٙٙ/ٗ)
( : فٌه مبارن بن ٕ٘/ٔ( . لال الهٌثمى )٘ٙٗٙ، رلم 55ٕ/ٙحدٌث سمرة: أخرجه الطبرانى فى األوسط )

 فضالة، واختلؾ فى االحتجاج به.
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فوا فً أموال األطفال الذٌن مات آباإهم وهم دون سن البلوغ، وصاروا فً كفالتكم،  وال تتصرَّ
هم، وهً التثمٌر والتنمٌة، حتى ٌبلػ الطفل الٌتٌم سنَّ البلوغ، إال بالطرٌمة التً هً أحسن ل

وحسن التصرؾ فً المال، وأتموا الوفاء بكل عهد التزمتم به. إن العهد ٌسؤل هللا عنه صاحبه 
 ٌوم المٌامة، فٌثٌبه إذا أتمه ووفَّاه، وٌعالبه إذا خان فٌه.

ًَ أَْحَسُن{ ]اإلسراء : }َواَل تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم إِالَّ لوله تعالى:  وال  ، أي:"[ٖٗ ِبالَّتًِ ِه
فوا فً أموال األطفال الذٌن مات آباإهم وهم دون سن البلوغ، وصاروا فً كفالتكم، إال  تتصرَّ

 .(ٔ)"بالطرٌمة التً هً أحسن لهم، وهً التثمٌر والتنمٌة
ولضى أٌضا أن ال تمربوا مال الٌتٌم بؤكل، إسرافا وبدارا أن ٌكبروا،  لال الطبري:" 

ولكن الربوه بالفعلة التً هً أحسن، والخلة التً هً أجمل، وذلن أن تتصرفوا فٌه له بالتثمٌر 
 .(ٕ)"واإلصبلح والحٌطة

بما فٌه صبلحه وتثمٌره، وذلن بحفظ  :أي {:"إال بالتً هً أحسنلال المرطبً: لوله:} 
 .(ٖ)أصول وتثمٌر فروعه. وهذا أحسن األلوال فً هذا، فإنه جامع"

ًَ أَْحَسُن{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:}   :(ٗ)، وجوه[ٖٗإِالَّ ِبالَّتًِ ِه
 أحدها : حفظ أصوله وتثمٌر فروعه، وهو محتمل .

 الثانً : أن التً هً أحسن التجارة له بماله.
 .(٘). رواه ابن زٌد عن ابٌهاألكل بالمعروؾ، أن تؤكل معه إذا احتجت إلٌهالثالث: معناه: 
} َوال تَؤُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلكُْم إِنَّهُ َكاَن ، ال تتصرفوا له إال بالؽبطة :أي لال ابن كثٌر:" 

إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن ٌَْكَبُروا َوَمْن َكاَن َؼِنًٌّا فَْلٌَْستَْعِفْؾ [ و } ال تَؤْكُلُوَها  ُٕحوبًا َكبًٌِرا { ] النساء : 
ٌَؤْكُْل بِاْلَمْعُروِؾ { ] النساء :   [. َٙوَمْن َكاَن فَِمًٌرا فَْل

ولد جاء فً صحٌح مسلم ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألبً ذر : "ٌا أبا ذر ، إنً أران 

َرن على اثنٌن ، وال تولٌن مال ٌتٌم  ضعٌفًا ، وإنً أحب لن  .(2)" (ٙ)«ما أحب لنفسً : ال تَؤَمَّ
}َوإِْن  :كانوا ال ٌخالطونهم فً مال وال مؤكل وال مركب، حتى نزلت  لال لتادة:" 

 .(5)"(1)تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُم{
لما نزلت هذه اآلٌة، اشتد ذلن على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكانوا ال  ولال لتادة:" 

ُ  :ٌخالطونهم فً طعام أو أكل وال ؼٌره، فؤنزل هللا تبارن وتعالى }َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم َوَّللاَّ
ٌَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ{
 .(ٔٔ)" فكانت هذه لهم فٌها رخصة، (ٓٔ)

هُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   حتى ٌبلػ الطفل الٌتٌم سنَّ البلوغ ، أي:"[ٖٗ}َحتَّى ٌَْبلَُػ أَشُدَّ
 .(ٕٔ)"وحسن التصرؾ فً المال

ٌمول: حتى ٌبلػ ولت اشتداده فً العمل، وتدبٌر ماله، وصبلح حاله فً  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"دٌنه

 وجوه: ،[ٖٗأَشُدَّهُ{ ]اإلسراء : }َحتَّى ٌَْبلَُػ وفً لوله تعالى:

                                                             
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .(1ٕٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .2ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .[ٕٕٓ]البمرة : (1)
 .ٗٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .[ٕٕٓ]البمرة : (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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، (ٕ)، وزٌد بن أسلم(ٔ)أحدها : أنه الحلم حٌن تكتب له الحسنات وعلٌه السٌبات ، لاله ربٌعة
 .(ٗ)، وعامر(ٖ)ومالن

 .(٘)خمس عشرة سنة. وهذا لول دمحم بن لٌسوالثانً :أنه 
الماوردي عن علً بن ، وحكاه (ٙ)والثالث:أنه ثمانً عشرة سنة ، وهذا لول سعٌد بن جبٌر

 .(2)عٌسى
 .(5)، وهو اختٌار أبً حنٌفة(1)خمس وعشرون سنة. لاله عكرمة والرابع: أنه 
لال ابن العربً: "وعجبا من أبً حنٌفة، فإنه ٌرى أن الممدرات ال تثبت لٌاسا وال نظرا  

المدلس،  وإنما تثبت نمبل، وهو ٌثبتها باألحادٌث الضعٌفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده
 .(ٓٔ)ولو سكن المعدن كما لٌض هللا لمالن لما صدر عنه إال إبرٌز الدٌن"

 .(ٔٔ)والخامس: أن األَشُد: ثبلثون سنة ، لاله السدي
، (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)والسادس:أن األشد: ثبلث وثبلثون سنة. وهذا مروي عن ابن عباس

 .(ٗٔ)ولتادة
 .(٘ٔ)والسابع: أنه أربعون سنة. وهذا لول الحسن
هُ َوبَلََػ  -رحمه هللا-وإذا كان استناد اإلمام الحسن على لوله تعالى:} َحتَّى إِذَا بََلَػ أَشُدَّ

أشد الٌتٌم ؼٌر أشد الرجل فً لول هللا عز وجل: }حتى إذا  [، فإن "٘ٔأَْربَِعٌَن َسنًَة{ ]األحماؾ : 
االكتهال والحنكة وأن  بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة{، وإن كان اللفظان واحدا؛ ألن أشد الرجل:

ٌشتد رأٌه وعمله. وذلن ثبلثون سنة، وٌمال: ثمان وثبلثون سنة. وأشد الؽبلم: أن ٌشتد خلمه، 
 .(ٙٔ)وٌتناهى ثباته"
 .(1ٔ)، والكلبً(2ٔ)أنه ما بٌن الثمانٌة عشر سنة إلى ثبلثٌن سنة. لاله ابن عباس والثامن:
 .(5ٔ)العالٌةأنه حتى ٌعمل وتجتمع لوته. لاله أبو والتاسع: 

 . (ٕٓ)أنه حتى: ٌتناهى فً الثبات إلى حد الرجالوالعاشر: 
 .(ٕٔ) أشده: أن ٌإنس منه الرشد مع أن ٌكون بالؽا. لاله الزجاج أن بلوغ والحادي عشر: 
 :(ٔ)، كما لال سحٌم بن وثٌل(ٕٕ)انتهاء الكهولة فٌها مجتمع األشدوالثانً أن 

                                                             
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٔ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٓٗٔ-5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ15انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .11ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٙٔ/ٕأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٕٕ-ٖٕٕ/ٕٔ(:صٗ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ1ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 .5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٗ٘ؼرٌب المرآن النب لتٌبة: (ٙٔ)
 .الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، فً رواٌة ٖٕٔ/ٕأخرجه الفراء فً معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1ٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (5ٔ)
 .ٕٗ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٓ)
 .ٖ٘ٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٕ)
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ي   ذَنًِ ُمَداَوَرةُ الشُُّإونِ                  أَُخو َخْمِسٌَن ُمْجتَِمعٍ أَشُّدِ  َونَجَّ
حتى ٌبلػ أشده{، ٌعنً: لوته، ولد تكون فً البدن، ولد تكون فً  لال المرطبً: لوله:} 

المعرفة بالتجربة، وال بد من حصول الوجهٌن، فإن األشد ولعت هنا مطلمة، ولد جاء بٌان حال 
ِمْنُهْم ُرْشًدا الٌتٌم فً سورة" النساء" ممٌدة، فمال:}َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم 

[، فجمع بٌن لوة البدن وهو بلوغ النكاح، وبٌن لوة المعرفة وهو إٌناس الرشد، فلو ٙ{ ]النساء : 
مكن الٌتٌم من ماله لبل حصول المعرفة وبعد حصول الموة ألذهبه فً شهوته وبمً صعلوكا ال 

بفمٌد  (ٕ)بهم فكان االهتبالمال له. وخص الٌتٌم بهذا الشرط لؽفلة الناس عنه وافتماد اآلباء ألبنا
األب أولى. ولٌس بلوغ األشد مما ٌبٌح لرب ماله بؽٌر األحسن، ألن الحرمة فً حك البالػ 
ثابتة. وخص الٌتٌم بالذكر ألن خصمه هللا. والمعنى: وال تمربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن 

نس منه الرشد فادفعوا إلٌه على األبد حتى ٌبلػ أشده. وفً الكبلم حذؾ، فإذا بلػ أشده وأو
 .(ٖ)ماله"
أي: الموة ، وهو استحكام لوة شبابه وسنه ، كما :َشدُّ النهار، «: َشدٍّ »جمع  «:األشُدّ »و 

ارتفاعه وامتداده. ٌمال : أتٌته شدَّ النهار ومدَّ النهار، وذلن حٌن امتداده وارتفاعه؛ وكان المفضل 
 :  (ٗ)ٌنشد بٌت عنترة

 َعْهِدي بِِه َشدَّ النََّهاِر َكؤَنََّما                    ُخِضَب اللَّبَاُن َوَرأْسُهُ ِباْلِعْظِلِم 
 : (٘)ومنه لول اآلخر 

ٌِْن َسُحوُق  تُِطٌُؾ بِِه َشدَّ النََّهاِر َظِعٌنَةٌ                   َطِوٌلَةُ أَْنَماِء الٌََد
(ٙ) 

وأتموا الوفاء بكل عهد التزمتم  ، أي:"[ْٖٗهِد{ ]اإلسراء : }َوأَْوفُوا بِاْلعَ لوله تعالى: 
 .(2)"به

 .(1)"ٌعنً: ما عاهدتم علٌه فٌما وافك الحك لال ٌحٌى بن سبلم:" 

ٌمول: وأوفوا بالعمد الذي تعالدون الناس فً الصلح بٌن أهل الحرب  لال الطبري:" 
 .(5)"واإلسبلم، وفٌما بٌنكم أٌضا، والبٌوع واألشربة واإلجارات، وؼٌر ذلن من العمود

 ، ثبلثة ألوال:[ٖٗ}َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
ٌلزمهم الوفاء بها ، وهذا لول ابن جرٌر  أحدها : أنها العمود التً تنعمد بٌن متعالدٌن

 .(ٓٔ)الطبري
 .(ٔٔ)الثانً : أنه العهد فً الوصٌة بمال الٌتٌم ٌلزم الوفاء به

 .(ٔ)الثالث : أنه كل ما أمر هللا تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي ٌلزم الوفاء به
                                                                                                                                                                               

، وفً الحماسة: ٕٙٔ/ٔ، والخزانة:ٖٗٙ/ٕ، والكامل:ٕٓٔ/ٔ، والحماسة البصرٌة:5ٔعٌات:انظر: األصم (ٔ)
 معاودة، بدل: مداورة.

 .رجل منجد )بالدال والذال(: جرب األمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشبون: مداورة األمور ومعالجتها
 .الٌتٌم أولىاالهتبال: اؼتنام الفرضة وابتؽاءها وتكسبها: أي االشتؽال بشؤن (ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 من معلمته المشهورة ، وهذا البٌت من أبٌات وصؾ فٌها بطبل مثله ، ٌمول لبله : (ٗ)

ٌِْر تَبَسُّمِ  ا َرآِنً لَْد َلَصْدُت أُِرٌُدهُ ... أَْبَدى نََواِجذَهُ ِلؽَ  لَمَّ
ْمحِ ثُمَّ َعلَْوتُهُ ... بُِمَهنَّ   ٍد َصافًِ الَحِدٌَدةِ ِمْخذَمِ فََطعَْنتُهُ بِالرُّ

 و"اللبان" الصدر . و"العظلم" ، صبػ أحمر . ٌصفه لتٌبل سال دمه ، فخصب رأسه وأطرافه ، ال حران به ..
 .ٕٕٕ/ٕٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت ببل نسبة فً تفسٌر الطبري: (٘)
عظم فٌه مخ ، كعظام الٌدٌن والسالٌن ، وهو كل -بكسر فسكون-، ٌعنً زوجته . "األنماء" جمع "نمو" -الظعٌنة-

 ، وامرأة "سحوق": طوٌلة كؤنها نخلة مستوٌة لد انجرد عنها كربها .
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٗٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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إن العهد ٌسؤل هللا عنه  :"، أي[ٖٗ}إِنَّ اْلعَْهَد َكاَن َمْسبُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"صاحبه ٌوم المٌامة، فٌثٌبه إذا أتمه ووفَّاه، وٌعالبه إذا خان فٌه

 .(ٖ)"مطلوبا، ٌسؤل عنه أهله الذٌن أعطوه لال ٌحٌى بن سبلم:أي:" 
ٌمول: إن هللا جل ثناإه سابل نالض العهد عن نمضه إٌاه، ٌمول: فبل  لال الطبري:" 

تنمضوا العهود الجابزة بٌنكم، وبٌن من عاهدتموه أٌها الناس فتخفروه، وتؽدروا بمن أعطٌتموه 
 .(ٗ)"ذلن. وإنما عنى بذلن أن العهد كان مطلوبا، ٌمال فً الكبلم: لٌسبلن فبلن عهد فبلن

 .(٘)"ؤل هللا نالض العهد عن نمضهٌس لال سعٌد بن جبٌر:" 
ثبلث تإدي إلى البر والفاجر، العهد ٌوفى إلى البر والفاجر،  لال مٌمون بن مهران:" 
 .(ٙ)"{وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسإال:}ولرأ 
من نكث بٌعه، كانت سترا بٌنه وبٌن الجنة لال: وإنما تهلن هذه  لال كعب األحبار:" 

 .(2)"األمة بنكثها عهودها
}إِنَّ الَِّذٌَن  :ٌوم أنزلت هذه كان إنما ٌسؤل عنه ثم ٌدخل الجنة، فنزلت لال السدي:" 

ٌَْمانِِهْم ثََمنًا لَِلٌبًل أُولَبَِن اَل َخبَلَق لَُهْم فًِ اآْلِخَرِة{ ِ َوأَ ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ
(1)"(5). 

 الفوابد:
 وإهماال.حرمة مال الٌتٌم أكبل أو إفسادا أو تضٌٌعا  -ٔ
 وجوب الوفاء بالعهود وسابر العمود. -ٕ
 

 المرآن
ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌاًل ) ٌَْل إِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم ذَِلَن َخ ({ ]اإلسراء : ٖ٘}َوأَْوفُوا اْلَك

ٖ٘] 

 التفسٌر:
وي، إن العدل فً الكٌل والوزن وأتموا الكٌل، وال تنمصوه إذا ِكْلتم لؽٌركم، وِزنوا بالمٌزان الس

 خٌر لكم فً الدنٌا، وأحسن عالبة عند هللا فً اآلخرة.
ٌَْل إِذَا ِكْلتُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وأتموا الكٌل، وال تنمصوه إذا  ، أي:"[ٖ٘}َوأَْوفُوا اْلَك
 .(ٓٔ)"ِكْلتم لؽٌركم
 .(ٔٔ)"ٌعنً: لؽٌركم لال سعٌد بن جبٌر:" 
وِزنوا بالمٌزان  ، أي:"[ٖ٘}َوِزنُوا بِاْلِمْسَطاِس اْلُمْستَِمٌِم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"السوي
 .(ٖٔ)"وبلؽة الروم المٌزان المسطاسً ،المٌزان :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗٔ)"العدل بالرومٌة {،بالمسطاس"}لال:  ،عن مجاهد 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٗٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص22ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص21ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص25ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .[22]آل عمران : (1)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص2ٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص1ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)"لال: المبان {،وزنوا بالمسطاس :"}عن لتادة  
 .(ٕ)"لال: بالحدٌد {،وزنوا بالمسطاس:}عن الحسن  
ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  إن العدل فً الكٌل والوزن  ، أي:"[ٖ٘}ذَِلَن َخ

 .(ٖ)"خٌر لكم فً الدنٌا، وأحسن عالبة عند هللا فً اآلخرة
وفاء الكٌل والمٌزان خٌر من النمصان وأحسن تؤوٌبل  "ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗ)"عالبة
خٌر ثوابا وعالبة، وأخبرنا إن ابن العباس رضً هللا عنهما كان ٌمول:  :أي لال لتادة:" 

ٌا معشر الموالً إنكم ولٌتم أمرٌن: بهما هلن الناس لبلكم، هذا المكٌال، وهذا المٌزان لال: وذكر 
أبدله هللا  ال ٌمدر رجل على حرام ثم ٌدعه لٌس به إال مخافة هللا، إال»لنا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: 

 .(٘)"«فً عاجل الدنٌا لبل اآلخرة ما هو خٌر له من ذلن
ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[ٖ٘}ذَِلَن َخ

 .(ٙ)أحدهما : أحسن باطناً فٌكون الخٌر ما ظهر ، وحسن التؤوٌل ما بطن. ذكره الماوردي
 .(1)، ولتادة(2)وهذا لول سعٌد بن جبٌر عالبته .الثانً : أحسن عمابة ، تؤوٌل الشًء 

أي : خٌر ثوابًا وعالبة. وأما ابن عباس كان ٌمول : ٌا معشر الموالً ،  لال ابن كثٌر: " 
إنكم ولٌتم أمرٌن بهما هلن الناس لبلكم : هذا المكٌال ، وهذا المٌزان. لال وذكر لنا أن نبً هللا 

ٌمدر رجل على حرام ثم ٌدعه ، لٌس به إال مخافة هللا ، إال أبدله هللا فً  ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : "ال
 .(5)عاجل الدنٌا لبل اآلخرة ما هو خٌر له من ذلن"

عن أبً لتادة وأبً الدهماء عن رجل من أهل البادٌة ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بٌده ولال :  
 .(ٓٔ)أعطان هللا خٌرا منه" "إنن ال تدع شٌبا اتماء هللا ، عز وجل ، إال

 الفوابد:

 وجوب توفٌة الكٌل والوزن وحرمة بخس الكٌل والوزن. -ٔ
 حصول البركة لمن ٌمتثل أمر هللا فً كٌله ووزنه. -ٕ
 

 المرآن
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم إِن  الس ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُإاَد كُلُّ أُولَئَِن َكاَن َعْنهُ  ({ َٖٙمْسئُواًل )}َواَل تَْمُؾ َما لَ

 [ٖٙ]اإلسراء : 

 التفسٌر:
ما ال تعلم، بل تؤكَّد وتثبَّت. إن اإلنسان مسإول عما استعَمل فٌه سمعه  -أٌها اإلنسان-وال تتبع 

 وبصره وفإاده، فإذا استعَملها فً الخٌر نال الثواب، وإذا استعملها فً الشر نال العماب.
ٌَْس لَ لوله تعالى:  ال تتَّبْع ما ال تعلم وال  ، أي:"[َٖٙن بِِه ِعْلٌم{ ]اإلسراء : }َواَل تَْمُؾ َما لَ

 .(ٔٔ)"ٌَْعنٌن بل تثبَّْت من كل خبر
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٖٙ}َواَل تَْمُؾ َما لَ

                                                             
 .ٖٖٕٔ/2(:ص1ٖٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٕٓ/2(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .(21/٘مسند أحمد )(ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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. وال تمل: رأٌت، ولم تر، فإن هللا سابلن عن ذلن كله ،ال تمل سمعت، ولم تسمعأحدها : معناه: 
 .(ٔ)وهذا لول لتادة
 .(ٕ)"لال: ال تمل {،وال تمؾ"}عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً لوله: و 

 .(ٖ)"لال: شهادة الزور {،وال تمؾ ما لٌس لن به علم} وروي عن ابن حنٌفٌة:"
هذا فً الفرٌة ٌوم نزلت اآلٌة لم ٌكن فٌها حد، إنما كان ٌسؤل عنه ٌوم  لال السدي:" 

 .(ٗ)"المٌامة، ثم ٌؽفر له حتى نزلت هذه آٌة الفرٌة جلد ثمانٌن
 .(ٙ)، ومجاهد(٘)الثانً : معناه: وال ترم أحد بما لٌس لن به علم ، وهذا لول ابن عباس

وهذان التؤوٌبلن متماربا المعنى، ألن المول بما ال ٌعلمه المابل ٌدخل فٌه  لال الطبري:" 
 .(2)"شهادة الزور، ورمً الناس بالباطل، وادعاء سماع ما لم ٌسمعه، ورإٌة ما لم ٌره
وال تتبع ما ال تعلمه الثالث : أنه من المٌافة وهو اتباع األثر ، وكؤنه ٌتبع لفا المتمدم، والمعنى: 

نحن بنو النضر بن كنانة ال نمفو أمنا »النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  ، واستشهد بمول(1). لاله أبو عبٌدة،وال ٌعنٌن
 :(ٔٔ)النّابؽة الجعدىّ وأنشد: لول ، (ٓٔ)"(5)«وال ننتفً من أبٌنا

ٌَا ٌَاُء ال ٌُِشْعَن التَّمَافِ  وِمثُْل الدُّمى شُمُّ العََرنٌِِن َساِكٌن  ...  بِِهنَّ اْلَح
 .(ٕٔ)التماذؾ :ٌعنى

، [ٖٙ}إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُإاَد كُلُّ أُولَبَِن َكاَن َعْنهُ َمْسبُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
إن اإلنسان ٌُسؤل ٌوم المٌامة عن حواسه: عن سمعه، وبصره، وللبه وعما اكتسبته  أي:"

 .(ٖٔ)"جوارحه
 .(ٗٔ)"ٌمول: سمعه وبصره ٌشهد علٌه لال عكرمة:" 
وٌمال  ٌمال لؤلذن ٌوم المٌامة هل سمعت؟ وٌمال للعٌن: هل رأٌت؟ لال عمرو بن لبٌس:" 

 .(٘ٔ)"للفإاد: مثل ذلن

 الفوابد:
حرمة المول أو العمل بدون علم لما ٌمضً إلٌه ذلن من المفاسد وألن هللا تعالى سابل  -ٔ

 كل الجوارح ومستشهدها على صاحبها ٌوم المٌامة.
 .دٌن هللا بما ٌخالؾ النصوصتحرٌم اإلفتاء فً  -ٕ

                                                             
 .ٖٖٕٔ/2(:ص11ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص1ٕٖٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص12ٕٖٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .25ٖ/ٔمجاز المرآن:(1)
( ، 111ٕٔ، رلم ٕٔٔ/٘( ، وأحمد )5ٗٓٔ، رلم ٔٗٔحدٌث األشعث بن لٌس: أخرجه الطٌالسى )ص (5)

( : هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات. وابن سعد 1ٔٔ/ٖ( لال البوصٌرى )ٕٕٔٙ، رلم 12ٔ/ٕوابن ماجه )
 ( ، وابن لانعٖٕ/ٔ)
 ( .12ٗٔ، رلم ٖٖٓ/ٗ( ، والضٌاء )٘ٗٙ، رلم ٖٕ٘/ٔ( ، والطبرانى )ٓٙ/ٔ)

( : فٌه إسماعٌل بن عمرو 5٘ٔ/ٔ( لال الهٌثمى )5ٕٔٔ، رلم 1ٕٙ/ٕحدٌث الجفشٌش: أخرجه الطبرانى )
 .اتم والدارلطنى ووثمه ابن حبان وبمٌة رجاله ثماتالبجلى ضعفه أبو ح

 .1ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/2ٔ"، وتفسٌر الطبري:لفو": اللسان، و25ٖ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .25ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص15ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٖٕٔ/2(:ص5ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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وعدم الخوض  ،ٌخبر هللا به وال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أمور الؽٌبالواجب اإلعراض عما لم   -ٖ
فالواجب على المسلم أن ٌتمسن بما جاء عن هللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وٌسكت عما ، فٌه

 .إن ذلن مما نهى هللا عنهسكت هللا ورسوله عنه وال ٌتكلؾ ما ال علم له به ف
الحمبلت التً تعرضت لها السنة ورجالها بدءاً من صحابة رسول  فً اآلٌة الرد على و -ٗ

والتشكٌن فً عدالتهم ودٌانتهم ، والطعن فٌمن عرؾ بكثرة الرواٌة منهم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
ٌن الحدٌث ونشر السنة ومروراً بكبار أبمة التابعٌن الذٌن كان لهم دور مشهود فً تدو

 . وؼٌره الزهري كاإلمام
وما أن فرغ خصوم السنة من ذلن حتى بدإوا جولة جدٌدة ، كان الهدؾ فٌها 
هذه المرة أعظم أصول اإلسبلم بعد المرآن ، فصوبوا سهامهم نحو الصحٌحٌن 
ً لحمبلتهم وشبهاتهم ، ألن فً النٌل منهما نٌبًل من  ومإلفٌهما ، واتخذوهما ؼرضا
اإلسبلم ، وألن إسماط الثمة بهما هو فً الحمٌمة إسماط للثمة بجملة كبٌرة من أحكام 
الشرٌعة التً إنما ثبتت بتصحٌح هذٌن اإلمامٌن الجلٌلٌن وتلمً األمة لها بالمبول ، فإذا 
نجحوا فً العصؾ بهما ، فمد أصابوا اإلسبلم فً ممتل ٌصعب بعده استمرار الحٌاة ، 

م أهدافهم وأولى أولٌاتهم إسماط الثمة بؤحادٌث الصحٌحٌن ورواتهما ولذلن جعلوا من أه
بشتى الوسابل ، لتنهار بعد ذلن صروح السنة فً ؼٌرهما من الكتب والمصنفات 

 .األخرى
 -المول بؤّن ثمات الّرواة لد تعّمدوا الكذب على رسول هللا  لال ابن الوزٌر:"

، ومن لطع بذلن؛ فمد لطع بؽٌر تمدٌر، وال هدى، وال كتاب /مما لٌس ألحد به علم -ملسو هيلع هللا ىلص 
عن تكذٌب أهل الكتاب فً حدٌثهم خوفاً من تكذٌب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منٌر، ولد نهى رسول هللا 

الّصدق ورّد الحّك، فإّن الكافر لد ٌصدق، فهذا فً حّك الٌهود الموم البهت، فكٌؾ بثمات 

  .(ٔ)"المسلمٌن وأبمة الّدٌن؟!
 

 المرآن
({ ]اإلسراء : 1ٖ}َواَل تَْمِش فًِ اِْلَْرِض َمَرًحا إِن َن لَْن تَْخِرَق اِْلَْرَض َوَلْن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل طُواًل )

ٖ1] 
 التفسٌر:

وال تمش فً األرض مختاال متكبرا؛ فإنن لن تَْخِرق األرض بمشٌن علٌها بهذه الصفة، ولن 
 وكبرن.تبلػ الجبال طوال بخٌبلبن وفخرن 

وال تمش فً األرض  ، أي:"[2ٖ}َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"مختاال متكبرا
 .(ٖ)"ال تمش فً األرض فخرا وكبرا لال لتادة:" 
 .(ٗ)"ال تفخر لال ابن جرٌج:" 
 .(٘)"ٌمول تعالى ذكره: وال تمش فً األرض مختاال مستكبرا لال الطبري:" 
فإنن لن تَْخِرق األرض  ، أي:"[2ٖ}ِإنََّن لَْن تَْخِرَق اأْلَْرَض{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"بمشٌن علٌها بهذه الصفة
 .(2)"وال تخرق األرض بكبرن وفخرن لال لتادة:" 

                                                             
وضُ (ٔ) بِّ  فً الَباسمْ  لرَّ ُ  َصلَّى - الَماِسم أبً سُنَّةِ  َعنْ  الذِّ ٌْهِ  َّللاَّ  .ٕ٘ٗ/ٕ:- َوَسلَّمَ  َعلَ
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٓ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
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 .(ٔ)"ٌمول: إنن لن تمطع األرض باختٌالن لال الطبري:" 
 :(ٕ)لن تمطع األرض، ولال رإبة لال أبو عبٌدة:معناه: " 

 ولاتم األعماق خاوى المخترق 
  .الممّطع :أي

 .(ٖ)"ولال آخرون: إنن لن تنمب األرض، ولٌس بشىء
ولن تبلػ الجبال طوال  ، أي:"[2ٖ}َولَْن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل طُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"بخٌبلبن وفخرن وكبرن
 .(ٙ)"بكبرن وفخرن وفً رواٌة:" .(٘)"بكبرن ومرحن "ٌعنً لال لتادة: 
ٌجازى فاعل ذلن بنمٌض   أي : بتماٌلن وفخرن وإعجابن بنفسن ، بل لد لال ابن كثٌر:" 

بٌنما رجل ٌمشً فٌمن كان لبلكم ، وعلٌه بُْرَدان ٌتبختر فٌهما ، »لصده. كما ثبت فً الصحٌح : 
 .(2)«ٌوم المٌامةإذ ُخِسؾ به األرض ، فهو ٌتجلجل فٌها إلى 

وكذلن  أخبر هللا تعالى عن لارون أنه خرج على لومه فً زٌنته ، وأن لال ابن كثٌر:
هللا تعالى خسؾ به وبداره األرض ، وفً الحدٌث : "من تواضع هلل رفعه هللا ، فهو فً نفسه 

، حتى  حمٌر وعند الناس كبٌر ، ومن استكبر وضعه هللا ، فهو فً نفسه كبٌر وعند الناس حمٌر
 .(5) "(1)«لهو أبؽض إلٌهم من الكلب أو الخنزٌر

، [2ٖإِنََّن لَْن تَْخِرَق اأْلَْرَض َولَْن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل طُواًل{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:} 
 :(ٓٔ)وجهان

أحدهما : إنن لن تخرق األرض من تحت لدمن ولن تبلػ الجبال طوالً بتطاولن زجراً له عن 
 ال ٌدرن به ؼرضاً .تجاوزه الذي 

الثانً : أنه مثل ضربه هللا تعالى له ، ومعناه كما أنن لن تخرق األرض فً مشٌن ، ولن تبلػ 

 الجبال طوالً فإنن ال تبلػ ما أردت بكبرن وعجبن ، إٌاساً له من بلوغ إرادته .
ضبٌل  هذا تعلٌل للنهً عن التكبر والمعنى أنن أٌها اإِلنسان لال الصابونً فً اآلٌة:" 

هزٌل ال ٌلٌك بن التكبر؟ كٌؾ تتكبر على األرض ولن تجعل فٌها خرلاً أو شماً؟ وكٌؾ تتطاول 
ٌْن فكٌؾ  وتتعظَّْم على الجبال ولن تبلؽها طوالً؟ فؤنت أحمر وأضعؾ من كل واحٍد من الجماد
تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعؾ من األرض والجبال؟ وفً هذا تهكم وتمرٌع 

 .(ٔٔ)"للمتكبرٌن
حجاج بن دمحم ، بن أبً بكر الهذلً لال : بٌنما نحن مع الحسن ، إذ َمر علٌه ابن عن  
وعلٌه جبَاُب َخّز لد نُّضد بعضها فوق بعض على ساله ، وانفرج عنها  -ٌرٌد المنصور  -األهتم 

لباإه ، وهو ٌمشً وٌتبختر ، إذ نظر إلٌه الحسن نظرة فمال : أؾ أؾ ، شامخ بؤنفه ، ثان 
ٌْك ٌنظر فً عطفه فً نِعَم ؼٌر مشكورة وال  عطفه ، مصعر خده ، ٌنظر فً عطفٌه ، أّي ُحَم
مذكورة ، ؼٌر المؤخوذ بؤمر هللا فٌها ، وال المإّدى حّك هللا منها! وهللا إن ٌمشً أحدهم طبٌعته 

                                                             
 .5ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 ."لتم" والتاج واللسان ،5ٗٗ/ 2ٔ الطبري فى وهو ،1ٓٔ -ٗٓٔ دٌوانه فى أرجوزة من الشطر(ٕ)
 .1ٖٓ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه11ٕٓوصحٌح مسلم برلم )( 215٘صحٌح البخاري برلم )(2)
( من طرٌك سعٌد بن سبلم ، عن ٓٔٔ/ٕ( والخطٌب فً تارٌخ بؽداد )5ٕٔ/2رواه أبو نعٌم فً الحلٌة )(1)

الثوري عن األعمش ، عن إبراهٌم بن عابس ، عن ربٌعة ، عن عمر بن الخطاب بنحوه ولال : "ؼرٌب من 
 .تفرد به سعٌد بن سبلم ، وهو كذاب"حدٌث الثوري ، 

 .2ٙ-2٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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فرجع ٌتلجلج تلجلج المجنون ، فً كل عضو منه نعمة ، وللشٌطان به لعنة ، فسمعه ابن األهتم  
ٌعتذر إلٌه ، فمال : ال تعتذر إلً ، وتب إلى ربن ، أما سمعت لول هللا تعالى : } َوال تَْمِش ِفً 

 .(ٔ)"األْرِض َمَرًحا إِنََّن لَْن تَْخِرَق األْرَض َولَْن تَْبلَُػ اْلِجبَاَل ُطوال {
، رأى البخترّي العابُد رجبل من آل علً ٌمشً وهو ٌخِطر فً مشٌته وروي  أنه :"

 .(ٕ)"فمال له : ٌا هذا ، إن الذي أكرمن به لم تكن هذه مشٌته! لال : فتركها الرجل بعد
 .(ٖ)"رأى ابن عمر رجبل ٌخطر فً مشٌته ، فمال : إن للشٌاطٌن إخوانًاوروي أنه "

 . (ٗ)"إٌاكم والَخْطر ، فإن الّرجل ٌَُده من سابر جسده"ولال : خالد بن َمْعدان : 
ٌَُحنَّس لال : لال : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا مشت أمتً المطٌطاء ، عن سعٌد ، عن 
 .(٘)سلط بعضهم على بعض" وخدمتهم فارس والروم

 الفوابد:
 حرمة الكبر وممت المتكبرٌن. -ٔ
 ،(2ٖ/ اإلسراء{ )َمَرًحا األَْرِض  فِى تَْمِش  َوالَ : }تعالى بموله العلم أهل بعضاستدل  -ٕ
ً  ٌمشً ممن فاعله ألن وتعاطٌه؛ الرلص منع على [،1ٔ : لممان] . ذكره مرحا

 .(ٙ)الشنمٌطً
 الصوفٌة مذهب عن وسبل الطرطوشً بكر أبو اإلمام لال:" فً المرطبًلال 

 عجبل لهم اتخذ لما السامري، أصحاب أحدثه من فؤول والتواجد الرلص، وأما: فمال
 .(2)"العجل وعباد الكفار، دٌن فهو وٌتواجدون، حوالٌه، ٌرلصون لاموا خوار، له جسدا
 .(2)"العجل

 
 المرآن

 [1ٖ({ ]اإلسراء : 1ٖ}كُلُّ ذَِلَن َكاَن َسٌِّئُهُ ِعْنَد َرّبَِن َمْكُروًها )
 التفسٌر:

 جمٌع ما تمدَّم ِذْكُره من أوامر ونواٍه، ٌكره هللا سٌِّبَه، وال ٌرضاه لعباده.
ولضى }من ]كل هذا الذي ذكرنا لن من األمور التً عددناها علٌن لال الطبري: ٌمول:" 

كان سٌبة مكروها عند ربن ٌا دمحم، ٌكرهه وٌنهى عنه  {[ربن أال تعبدوا إال إٌاه.... كان سٌبه
 .(1)"وال ٌرضاه، فاتك موالعته والعمل به

 .(5)"كل ما نهى هللا عنه فٌما تمدم :أي لال الرازي:" 
 .(ٓٔ)"أراد بالسٌبة الذنب، فحمل على المعنى النٌسابوري الؽرنوي:"لال أبو الماسم  
فً حكم األسماء بمنزلة الذنب واإلثم زال « السٌبة»ألن  ،«مكروها»ذكر  لال النسفً:" 

الزنا سٌبة كما تمول السرلة سٌبة فإن للت  :أال تران تمول ،عنه حكم الصفات فبل اعتبار بتؤنٌثه
ء وبعضها حسن ولذلن لرأ من لرأ سٌبة باإلضافة أي ما كان من الخصال المذكورة بعضها سى

                                                             
 .(2ٖٕالخمول والتواضع برلم )أخرجه ابن أبً دنٌا فً  (ٔ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً الدنٌا فً "الخمول والتواضع".2ٙ/٘ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٕ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً الدنٌا فً "الخمول والتواضع".2ٙ/٘ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٖ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً الدنٌا فً "الخمول والتواضع".2ٙ/٘ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٗ)
( وهو مرسل ، وجاء من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما ، رواه الترمذي فً 5ٕٗالخمول والتواضع برلم )(٘)

( من طرٌك زٌد بن الحباب عن موسى بن عبٌدة عن عبد هللا بن دٌنار عنه ، ولفظ آخره ٕٕٔٙسنن برلم )فً ال
 ."سلط هللا شرارها على خٌارها" ولال الترمذي : "هذا حدٌث ؼرٌب"

 .1ٖ٘/ ٖ: البٌان ضواءأ (ٙ)
 .1ٖٔ/ ٓٔ تفسٌر المرطبً:(2)
 .ٔ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٗ/ٕٓمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .1ٕ2/ٕ:المرآن مشكبلت معانى فى البرهان باهر(ٓٔ)



ٖٔٙ 
 

سٌبة للت كل ذلن إحاطة بما نهى  المذكور سٌبا كان عند هللا مكروها فما وجه لراءة من لرأ
 .(ٔ)"عنه خاصة ال بجمٌع الخصال المعدودة

والبالون  ،الكوفٌون وابن عامر }كان سٌبه{ بضم الهمزة والهاء على التذكٌرلرأ 
 .(ٕ)تحهما مع التنوٌن على التؤنٌثبف

على « كل سٌبة عند ربن مكروها»عن عبد هللا بن كثٌر رضً هللا عنه أنه كان ٌمرأ  
  .(ٖ)"واحد ٌمول: هذه األشٌاء التً نهٌت عنها، كل سٌبه

لوله: " سٌبة " بالتنوٌن أي: كل ما نهٌت عنه فً هذه اآلٌات فهً سٌبة  لال السمعانً:" 
مكروهة عند ربن، ومن لرأ " سٌبه " بالرفع فمعناه على التبعٌض؛ ألنه لد تمدم بعض ما لٌس 
بسٌبة مثل لوله: }وآت ذا المربى حمه{ ، وكذلن لوله: }واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولل 

 .(ٗ)"ن. فمعناه أن ما تمدم فً هذه اآلٌات من السٌبة مكروهة عند ربنرب ارحمهما{ وؼٌر ذل
 

 المرآن
ِ إِلًَها آَخَر فَتُْلمَى فًِ َجَهن َم مَ  ٌَْن َربَُّن ِمَن اْلِحْكَمِة َواَل تَْجَعْل َمَع ّللا  ا أَْوَحى إِلَ لُوًما َمْدُحوًرا }ذَِلَن ِمم 

 [1ٖ({ ]اإلسراء : 1ٖ)
 التفسٌر:
بٌَّناه ووضَّحناه من هذه األحكام الجلٌلة، من األمر بمحاسن األعمال، والنهً عن ذلن الذي 

مع هللا تعالى شرًٌكا له فً  -أٌها اإلنسان-أراذل األخبلق مما أوحٌناه إلٌن أٌها النبً. وال تجعل 
 .(٘)عبادته، فتُْمذؾ فً نار جهنم تلومن نفسن والناس، وتكون مطروًدا مبعًدا من كل خٌر.

ٌَْن َربَُّن ِمَن اْلِحْكَمِة{ ]اإلسراء : وله تعالى:ل  ا أَْوَحى إِلَ ذلن الذي تمدم  ، أي:"[5ٖ}ذَِلَن ِممَّ
من اآلداب والمصص واألحكام بعُض الذي أوحاه إلٌن ربن ٌا دمحم من المواعظ البلٌؽة، والِحَكم 

 .(ٙ)"الفرٌدة
 .(2)"المرآن لال ابن زٌد:" 
ذكره: هذا الذي بٌنا لن ٌا دمحم من األخبلق الجمٌلة التً ٌمول تعالى  لال الطبري:" 

 .(1)"من الحكمة التً أوحٌناها إلٌن فً كتابنا هذا، أمرنان بجمٌلها، ونهٌنان عن لبٌحها
ِ إِلًَها آَخَر فَتُْلَمى فًِ َجَهنََّم َملُوًما َمْدُحوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ، [5ٖ}َواَل تَْجعَْل َمَع َّللاَّ
ً تلوم نفسن وٌلومن هللاُ  أي:" ال تشرن مع هللا ؼٌره من وثٍن أو بشر فتلمى فً جهنم ملوما

 .(5)"والخلك مطروداً مبعداً من كل خٌر
ٌمول: وال تجعل مع هللا شرٌكا فً عبادتن، فتلمى فً جهنم ملوما تلومن  لال الطبري:" 

النار، ولكن أخلص العبادة هلل مبعدا ممصٌا فً  ٌمول: {مدحورا} ،نفسن وعارفون من الناس
 .(ٓٔ)"الواحد المهار، فتنجو من عذابه

 .(ٔٔ)"ملوما فً عبادة هللا، مدحورا فً النار لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول: مطرودا {،مدحوراعن ابن عباس:"} 

                                                             
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 ٓٗٔ، والتٌسٌر فً المراءات السبع:1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٕٖٖٕ/2(:ص5ٕٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗ/!ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗ/!ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/2ٔ، والطبري:ٕٖٖٕ/2(:ص5ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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} َمْدُحوًرا {. لال ابن ، َملُوًما { أي : تلومن نفسن وٌلومن هللا والخلك لال ابن كثٌر:"} 
والمراد من هذا الخطاب األمة بواسطة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإنه صلوات هللا  ،ولتادة : مطروًداعباس 

 .(ٔ)" وسبلمه علٌه معصوم
 :[ٓٗ-5ٖاآلٌتٌن:] فوابد
 . النهً عن الشرن -ٔ

فابتدأ تلن األوامر والنواهً باألمر بالتوحٌد  لال حافظ الحكمً فً هذه اآلٌة:"
 .(ٕ)"والنهً عن الشرن وختمها بذلن

ٌَْن َربَُّن ِمَن اْلِحْكَمِة َوال تَْجعَْل َمَع إذ  ا أَْوَحى إِلَ ختم تلن الوصاٌا بموله: }ذَِلَن ِممَّ
ِ إِلَهاً آَخَر فَتُْلَمى فًِ َجَهنََّم َملُوماً َمْدُحوراً{ ]اإلسراء: فبدأها بالتحذٌر من الشرن، ، [5َّٖللاَّ

 .وبٌان عالبته فً الدنٌا، وأنها الذم والخذالن
انتظام هذا السٌاق لخمس وعشرٌن حكمة األخذ بها خٌر من الدنٌا وما فٌها، والتفرٌط  -ٕ

 فٌها هو سبب خسران الدنٌا واآلخرة.
 

 المرآن
({ ]اإلسراء : ٓٗاْلَماَلئَِكِة إِنَاثًا إِن كُْم لَتَمُولُوَن لَْواًل َعِظًٌما )}أَفَؤَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِاْلبَنٌَِن َوات َخذَ ِمَن 

ٗٓ] 
 التفسٌر:

بإعطابكم البنٌن، واتخذ لنفسه المبلبكة بنات؟ إن لولكم هذا بالػ  -أٌها المشركون-أفخصَّكم ربكم 
 المبح والبشاعة، ال ٌلٌك باهلل سبحانه وتعالى.

 ، أي:"[ْٓٗم َربُّكُْم بِاْلبَنٌَِن َواتََّخذَ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة إِنَاثًا{ ]اإلسراء : }أَفَؤَْصَفاكُ لوله تعالى: 

 .(ٖ)"بإعطابكم البنٌن، واتخذ لنفسه المبلبكة بنات؟ -أٌها المشركون-أفخصَّكم ربكم 
ٌمول تعالى ذكره للذٌن لالوا من مشركً العرب: المبلبكة بنات هللا  لال الطبري:" 

واتخذ من } األوالد ٌمول: أفخصكم ربكم بالذكور من {ربكم بالبنٌن}أٌها الناس  {أفؤصفاكم}
وأنتم ال ترضونهن ألنفسكم، بل تبدونهن، وتمتلونهن، فجعلتم هلل ما ال ترضونه  {،المبلبكة إناثا
 .(ٗ)"ألنفسكم

 .(٘)"اختصكم :أي {"فَؤَْصَفاكُمْ  َلال أبو عبٌدة:}
 .(ٙ)"لال: لالت الٌهود: المبلبكة بنات هللا {،إناثاواتخذ من المبلبكة :"}عن لتادة 

إن لولكم هذا بالػ المبح  ، أي:"[ٓٗ}إِنَّكُْم لَتَمُولُوَن لَْواًل َعِظًٌما{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(2)"والبشاعة، ال ٌلٌك باهلل سبحانه وتعالى

ٌمول تعالى ذكره لهإالء المشركٌن الذٌن لالوا من الفرٌة على هللا ما  لال الطبري:" 
ذكرنا: إنكم أٌها الناس لتمولون بمٌلكم: المبلبكة بنات هللا، لوال عظٌما، وتفترون على هللا فرٌة 

 .(1)"منكم
 الفوابد:
 ا.حرمة المول على هللا تعالى بالباطل ونسبة النمص إلٌه تعالى كاتخاذه ولدا أو شرٌك -ٔ
 .-تبارن وتعالى -منزه عن كل عٌب، ونمص سبحانه تعالى أنه  -ٕ

                                                             
 .21/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 . 1ٕٗ/ٕمعارج المبول:(ٕ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .ٖ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 ٖ٘ٗ/2ٔ.تفسٌر الطبري: (1)
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نسبوا إلى هللا الولد فاعتمدوا أن المبلبكة بنات هللا، واستؽربوا الدعوة لعبادة أن العرب  -ٖ
ٌء عَُجاٌب{  ًْ ً َواِحداً إِنَّ َهذَا لََش ، ولال [٘]ص:هللا الواحد األحد فمالوا: }أََجعََل اآلِلَهةَ إِلَها

ْحَمُن َولَداً سُْبَحانَهُ بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن، ال ٌَْسبِمُونَهُ ِباْلمَْوِل تعالى ع نهم: }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ
، ولال تعالى: }أََفؤَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِاْلبَنٌَِن َواتََّخذَ ِمَن [2ٕ-ٕٙ]األنبٌاء:َوهُْم بِؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن{ 
، ولال تعالى: }أاَل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم [ٓٗ]اإلسراء:كُْم لَتَمُولُوَن لَْوالً َعِظٌماً{ اْلَمبلبَِكِة إِنَاثاً إِنَّ 

َؾ  ٌْ ُ َوِإنَُّهْم لََكاِذبُوَن، أَاْصَطفَى اْلبََناِت َعلَى اْلبَنٌَِن، َما لَكُْم َك لٌََمُولُوَن، َولََد َّللاَّ
 ، والمرآن ٌنبه على عمابد العرب فً معظم سوره. [ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ]الصافات:تَْحكُُموَن{

 المرآن
ْفنَا فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِلٌَذ ك ُروا َوَما ٌَِزٌُدهُْم إاِل  نُفُوًرا )  [ٔٗ({ ]اإلسراء : ٔٗ}َولَمَْد َصر 

 التفسٌر:
ْعنا فً هذا المرآن األحكام واألمثال والمواعظ؛ لٌتعظ الناس وٌتدب ْحنا ونوَّ روا ما ٌنفعهم ولمد وضَّ

فٌؤخذوه، وما ٌضرهم فٌَدعوه، وما ٌزٌد البٌان والتوضٌح الظالمٌن إال تباعًدا عن الحك، وؼفلة 
 عن النظر واالعتبار.

ْفنَا فًِ َهذَا اْلمُْرآِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْعنا  ، أي:"[ٔٗ}َوَلمَْد َصرَّ ْحنا ونوَّ ولمد وضَّ
 .(ٔ)"لمواعظفً هذا المرآن األحكام واألمثال وا

ْفَنا فًِ َهذَا اْلمُْرآِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    :(ٕ)، وجهان[ٔٗ}َوَلمَْد َصرَّ
 .أحدهما: تكرٌر األمر والنهً والمواعظ والمصص

 : تبٌٌن المول بجمٌع جهاته.الثانً
صرؾ الشًء من جهة إلى جهة. والمراد بهذا التصرٌؾ «: التصرٌؾ» لال المرطبً:" 

 .(ٖ)"ؼاٌرنا بٌن المواعظ :البٌان والتكرٌر. ولٌل: المؽاٌرة، أي

لٌتعظ الناس وٌتدبروا ما ٌنفعهم فٌؤخذوه،  ، أي:"[ٔٗ}ِلٌَذَّكَُّروا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وما ٌضرهم فٌَدعوه

 .(٘)"معناه: لٌتعظوا لال السمعانً:" 
 .(ٙ)"أي: لٌتذكروا وٌتعظوا لال البؽوي:" 
 .(2)"لٌذكروا وٌعتبروا وٌتعظوا لال المرطبً:" 
 .(1)بإسكان الذال وضم الكاؾ، «لٌْذكُروا»:ولرأ حمزة والكسابً  
ٌَِزٌُدهُْم إِالَّ نُفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وما ٌزٌد البٌان والتوضٌح  ، أي:"[ٔٗ}َوَما 

 .(5)"الظالمٌن إال تباعًدا عن الحك، وؼفلة عن النظر واالعتبار
أي: ما ٌزٌدهم التبٌٌن إال نفورا. ولٌل: تصرٌؾ المول فً األمر  لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)"والنهً
 .(ٔٔ)"ذهابا وتباعدا عن الحك ، ]إال[تصرٌفنا وتذكٌرنا لال البؽوي:أي:" 
 الفوابد:
ٔ-  

                                                             
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٗ/ٖانظر: تفسٌرالسمعانً: (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .5٘/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .5٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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 المرآن

 [ٕٗ({ ]اإلسراء : ٕٗ}لُْل لَْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما ٌَمُولُوَن إِذًا اَلْبتَؽَْوا إِلَى ِذي اْلعَْرِش َسبٌِاًل )
 التفسٌر:
للمشركٌن: لو أن مع هللا آلهة أخرى، إذًا لطلبَْت تلن اآللهة طرًٌما إلى مؽالبة  -أٌها الرسول-لل 

 هللا ذي العرش العظٌم.
 -أٌها الرسول-لل  ، أي:"[ٕٗ}لُْل لَْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما ٌَمُولُوَن{ ]اإلسراء : تعالى:لوله  
 .(ٔ)"كما ٌزعم هإالء المشركون لو أن مع هللا آلهة أخرى :للمشركٌن
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن الذٌن جعلوا  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"آلهة، ولٌس ذلن كما تمولون مع هللا إلها آخر: لو كان األمر كما تمولون: من أن معه
ا لطلبَْت تلن إذً  ، أي:"[ٕٗ}إِذًا اَلْبتَؽَْوا إَِلى ِذي اْلعَْرِش َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"اآللهة طرٌمًا إلى مؽالبة هللا ذي العرش العظٌم
إذن البتؽت تلن اآللهة المربة من هللا ذي العرش العظٌم، والتمست الزلفة  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"إلٌه، والمرتبة منه
 .(٘)"البتؽوا المرب إلٌه، مع أنه لٌس كما ٌمولون لال لتادة:" 
 ، وجهان:[ٕٗاَلْبتَؽَْوا إِلَى ِذي اْلعَْرِش َسِبٌبًل{ ]اإلسراء : }إِذًا لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : لطلبوا إلٌه طرٌماً ٌتصلون به ألنهم شركاء؛ لاله سعٌد بن جبٌر .
 .(ٙ)الثانً : لٌتمربوا إلٌه ألنهم دونه، لاله لتادة

ٌمول: لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته علٌهم، فابتؽوا ما  لال لتادة:" 
 .(2)"ٌمربهم إلٌه

ٌمول: لو كان األمر كما تمولون البتؽى من تدعونه إلها، التمرب إلى هللا؛  لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)"ألنه رب كل مدعو

 الفوابد:
 وإبطال الباطل.مشروعٌة االستدالل بالعملٌات، على إحماق الحك  -ٔ
ٕ-  
 

 المرآن
ا َكبًٌِرا ) ا ٌَمُولُوَن عُلُوًّ  [ٖٗ({ ]اإلسراء : ٖٗ}سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعم 

 التفسٌر:
ا ٌموله المشركون وتعالى علًوا كبًٌرا. ه هللا وتمدَّس َعمَّ  تنزَّ

 .(5)"ٌسبح نفسه إذ لٌل علٌه البهتان لال لتادة:"
 .(ٓٔ)"نزه سبحانه نفسه ولدسه ومجده عما ال ٌلٌك به. والتسبٌح: التنزٌه لال المرطبً:" 

                                                             
 .2ٗٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙفسٌر المٌسر:الت (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗ٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕ٘٘ؼرٌب المرآن: (1)
 .ٕ٘٘ؼرٌب المرآن: (5)
 .ٕٙٙ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)



ٔٗٓ 
 

وهذا تنزٌه من هللا تعالى ذكره نفسه عما وصفه به المشركون، الجاعلون  لال الطبري:" 
معه آلهة ؼٌره، المضٌفون إلٌه البنات، فمال: تنزٌها هلل وعلوا له عما تمولون أٌها الموم، من 

ما تضٌفون إلٌه من هذه األمور لٌس من صفته، وال ٌنبؽً أن ٌكون له الفرٌة والكذب، فإن 
 .(ٔ)"صفة

أي: تمدس وتنزه وعلت أوصافه }عما ٌمولون{ من الشرن به واتخاذ  لال السعدي:" 
األنداد معه }علوا كبٌرا{ فعبل لدره وعظم وجلت كبرٌاإه التً ال تمادر أن ٌكون معه آلهة فمد 

 .(ٕ)"نا وظلم ظلما كبٌراضل من لال ذلن ضبلال مبٌ
 .(ٖ)"وصؾ العلو بالكبر مبالؽة فً معنى البراءة والبعد مما وصفوه به لال النسفً:" 
 

 المرآن
ٍء إِال  ٌَُسبُِّح ِبَحْمِدِه َولَِكْن الَ  ًْ  }تَُسبُِّح لَهُ الس َماَواُت الس ْبُع َواِْلَْرُض َوَمْن فٌِِهن  َوِإْن ِمْن َش

 [ٗٗ({ ]اإلسراء : ٗٗتَْسبٌَِحُهْم إِن هُ َكاَن َحِلًٌما َؼفُوًرا )تَْفمَُهوَن 
 التفسٌر:
السموات السبع واألرضون، وَمن فٌهن ِمن جمٌع المخلولات، وكل شًء فً  -سبحانه-تَُسبِّح له 

أٌها -هذا الوجود ٌنزه هللا تعالى تنزًٌها ممروًنا بالثناء والحمد له سبحانه، ولكن ال تدركون 
 ذلن. إنه سبحانه كان حلًٌما بعباده ال ٌعاجل َمن عصاه بالعموبة، ؼفوًرا لهم. -الناس
{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ تَُسبِّح  ، أي:"[ٗٗ}تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّ
 .(ٗ)"السموات السبع واألرضون، وَمن فٌهن ِمن جمٌع المخلولات -سبحانه-له 

تنزه هللا أٌها المشركون عما وصفتموه به إعظاما له وإجبلال السماوات  لال الطبري:" 
السبع واألرض، ومن فٌهن من المإمنٌن به من المبلبكة واإلنس والجن، وأنتم مع إنعامه علٌكم، 

 .(٘)"وجمٌل أٌادٌه عندكم، تفترون علٌه بما تفترون
ٌمول تعالى : تمدسه السموات السبع واألرض ومن فٌهن ، أي : من  لال ابن كثٌر:" 

لّه وتكبره عما ٌمول هإالء المشركون ، وتشهد له بالوحدانٌة  المخلولات ، وتنزهه وتعظمه وتّجِ
 .(ٙ)"فً ربوبٌته وإلهٌته

، كان  لٌلة أسري إلى المسجد األلصى  عن عبد الرحمن بن لرط ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بٌن الممام وزمزم ، جبرٌل عن ٌمٌنه ومٌكابٌل عن ٌساره ، فطار به حتى بلػ السماوات السبع ، 
فلما رجع لال : سمعت تسبًٌحا فً السماوات العلى مع تسبٌح كثٌر : سبحت السماوات العلى من 

ًّ األعلى ، سبحانه وتعالى  .(2)"ذي المهابة مشفمات لذي العلو بما عبل سبحان العل
ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ًْ وكل شًء فً هذا  ، أي:"[ٗٗ}َوإِْن ِمْن َش

 .(1)"الوجود ٌنزه هللا تعالى تنزًٌها ممرونًا بالثناء والحمد له سبحانه
 .(5)"وما من شًء من خلمه إال ٌسبح بحمده ٌمول جل ثناإه: لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"أي : وما من شًء من المخلولات إال ٌسبح بحمد هللا لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"ال ٌعٌبن أحدكم دابته وال ثوبه، فإن كل شًء ٌسبح بحمده لال عكرمة:" 

                                                             
 .ٗ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1٘ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
( "مجمع البحرٌن" ولال " ال ٌروى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال بهذا اإلسناد ، تفرد به سعٌد". 1٘المعجم األوسط برلم )(2)

 .فً ترجمة مسكٌن بن أبً مٌمون ولال : "منكر"( ٔٓٔ/ٗوذكر الذهبً هذا الحدٌث فً المٌزان )
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .25/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)



ٔٗٔ 
 

ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ًْ  ، وجوه من التفسٌر:[ٗٗ}َوإِْن ِمْن َش
الحٌوان والنبات اال ٌسبح بحمده، فؤما ما لٌس بحً فبل ، أحدها : وإن من شًء فٌه الروح من 

 .(ٗ)، والضحان(ٖ)، ولتادة(ٕ)لاله الحسن
 .(٘)"كل شًء فٌه الروح ٌسبح، من شجر أو شًء فٌه الروح لال لتادة:" 
لاال كل  {،وإن من شًء إال ٌسبح بحمده:}أنهما لاال فً لوله :"الحسن وعن الضحان  

 .(ٙ)"شًء فٌه الروح
الثانً : إن جمٌع المخلولات تسبح له من حً وؼٌر حً حتى صرٌر الباب ، لاله إبراهٌم 

 .(2)النخعً
وٌشهد لهذا المول آٌة السجدة أول سورة  . لال ابن كثٌر:"(1)"الطعام ٌسبح لال إبراهٌم:" 
 .(5)"الحج

ولال بعض السلؾ : إن صرٌر الباب تسبٌحه ، وخرٌر الماء تسبٌحه ،  لال ابن كثٌر:" 
ٍء إِال ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه { ًْ  .(ٓٔ)"لال هللا تعالى : } َوإِْن ِمْن َش

 .(ٔٔ). وهذا لول عكرمةكل ذي روح، وكل نام من شجر أو نبات هأن الثالث :
 .(ٕٔ)"الشجرة تسبح، واألسطوانة تسبح لال عكرمة:" 
الممدام حكاه ابن الجوزي عن  .أنه كل شًء لم ٌؽٌر عن حاله، فإذا تؽٌر انمطع تسبٌحه الرابع:

 .(ٖٔ)بن معدٌكرب
إن التراب لٌسبح ما لم ٌبتل، فاذا "روى خالد بن معدان عن الممدام بن معدٌكرب لال: 

ابتل ترن التسبٌح، وإن الورلة تسبح ما دامت على الشجرة، فاذا سمطت تركت التسبٌح، وإن 
 .(ٗٔ)"الثوب لٌسبح ما دام جدٌدا، فاذا توسخ ترن التسبٌح

كنا مع ٌزٌد الرلاشً ومعه الحسن فً طعام، فمدموا "جرٌر أبو الخطاب: ولال  

 .(٘ٔ)"الخوان، فمال ٌزٌد الرلاشً: ٌا أبا سعٌد ٌسبح هذا الخوان: فمال: كان ٌسبح مرة
هو المابدة من الخشب. فكؤن الحسن ، رحمه هللا ، ذهب إلى « الِخَوان» لال ابن كثٌر:" 

أنه لما كان حٌا فٌه خضرة، كان ٌسبح ، فلما لطع وصار خشبة ٌابسة انمطع تسبٌحه. ولد 
ٌستؤنس لهذا المول بحدٌث ابن عباس ، رضً هللا عنهما ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر بمبرٌن فمال : 

عذبان ، وما ٌعذبان فً كبٌر، أما أحدهما فكان ال ٌَْستَتر من البول ، وأما اآلخر فكان "إنهما لٌ
ٌمشً بالنمٌمة". ثم أخذ جرٌدة رطبة ، فشمها نصفٌن ، ثم ؼرز فً كل لبر واحدة ، ثم لال : 

 .(ٙٔ)"لعله ٌخفؾ عنهما ما لم ٌٌبسا". أخرجاه فً الصحٌحٌن
                                                                                                                                                                               

 .٘٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٙ/ٖ، وحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٙ٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙ/ٖ، وحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٙ٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙ/ٖ، وحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٙ٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٙ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙ٘ٗ/2ٔ:أخرجه الطبري (1)
َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن ِفً السََّماَواِت َوَمْن ِفً اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َوا وهو لوله: (5) ْلِجبَاُل }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ٌِْه اْلعَذَاُب َوَمْن ٌُِهنِ  َوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ َ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء  َوالشََّجُر َوالدَّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ
 .[1ٔ({ ]الحج : 1ٔ)
 .1ٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .٘٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 األسطوانة : السارٌةو. ٘٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٗٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .(5ٕٕ( وصحٌح مسلم برلم )1ٕٔصحٌح البخاري برلم )(ٙٔ)



ٕٔٗ 
 

لعلماء : إنما لال : "ما لم ٌٌبسا" ألنهما لال بعض من تكلم على هذا الحدٌث من ا
 .(ٔ)"ٌسبحان ما دام فٌهما خضرة ، فإذا ٌبسا انمطع تسبٌحهما ، وهللا أعلم

الخامس: أن تسبٌح ذلن ما ٌظهر فٌه من لطٌؾ صنعته وبدٌع لدرته الذي ٌعجز الخلك عن مثله 
 لال الشاعر : ، كما(ٕ)فٌوجب ذلن على من رآه تسبٌح هللا وتمدٌسه، حكاه الماوردي

ابًِ بإِْرَعادِ  ٌْثُما اْنَصَرَفْت  ...  وتَْستَِمرُّ َحَشا الرَّ  تُْلِمً بِتَْسبٌَِحٍة ِمْن َح
 َكؤَنََّما ُخِلمْت ِمن لِْشِر لُْإلُإٍة  ...  فَكُلُّ أَْكَنافِها َوْجهٌ ِلِمْرَصادِ 

ٌوان ؼٌر الناطك، فؤما تسبٌح الحٌوان الناطك، فمعلوم، وتسبٌح الح لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖ)"فجابز أن ٌكون بصوته، وجابز أن ٌكون بداللته على صانعه

هذا عام فً الحٌوانات والنبات والجماد ، وهذا أشهر المولٌن ، كما ثبت  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"(ٗ)«فً صحٌح البخاري ، عن ابن مسعود أنه لال : كنا نسمع تسبٌح الطعام وهو ٌُإكل

من األرض سبع حصٌات فسبحن فى ٌده، ثم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تناول النبى "عن أنس لال: و 
عمر فسبحن فى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ثم ناولهن النبى -ملسو هيلع هللا ىلص  -ناولهن أبا بكر فسبحن كما سبحن فى ٌد النبى 

ى ٌد أبى بكر ٌده كما سبحن فى ٌد أبى بكر، ثم ناولهن عثمان فسبحن فى ٌده كما سبحن ف
 .(2)"ثم صٌرهن فى أٌدٌنا رجبل رجبل فما سبحت حصاة منهن . وفً رواٌة:"(ٙ)"وعمر
أنه َمّر على "عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبٌه رضً هللا عنه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

مة ، وال لوم وهم ولوؾ على دواّب لهم ورواحل ، فمال لهم : "اركبوها سالمة ، ودعوها سال
تتخذوها كراسً ألحادٌثكم فً الطرق واألسواق ، فرب مركوبة خٌر من راكبها ، وأكثر ذكرا 

 .(1)هلل منه"
عن عبد هللا بن عمرو لال : نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لتل الضفدع ، ولال : "نمٌمها  
 .(5)تسبٌح"

 : (ٓٔ)وفً تسبٌح الجمادات ثبلثة ألوال 
 أحدها: أنه تسبٌح ال ٌعلمه إال هللا. 
 والثانً: أنه خضوعه وخشوعه هلل. 

 .والثالث: داللته على صانعه، فٌوجب ذلن تسبٌح مبصره
 ولكن ال تفمهون}فإن للنا: إنه تسبٌح حمٌمة، كان لوله تعالى:  لال ابن الجوزي:" 
طاب للكفار، ألنهم ال ٌستدلون، لجمٌع الخلك وإن للنا: إنه داللته على صانعه، كان الخ {تسبٌحهم

 .(ٔٔ)"وال ٌعتبرون
عن جابر بن عبد هللا، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أال أخبركم بشًء أمر به نوح ابنه؟ إن  

نوحا لال البنه ٌا بنً آمرن أن تمول سبحان هللا وبحمده فإنها صبلة الخلك، وتسبٌح الخلك، وبها 
 .(ٕٔ){"وإن من شًء إال ٌسبح بحمده} :ترزق الخلك، لال هللا

                                                             
 .1ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٖ)
 .25/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .(ٕٔٔ/5ٖأخرجه ابن عساكر )(ٙ)
 ( .ٕٓٔ/5)أخرجه ابن عساكر (2)
. 
 .(5ٖٗ/ٖالمسند )(1)
 .( من حدٌث عبد الرحمن بن عثمان ، رضً هللا عنهٕٓٔ/2سنن النسابً )(5)
 .2ٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .٘٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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أن الرجل إذا لال: ال إله إال هللا فهً كلمة اإلخبلص التً ال  :"عن عبد هللا بن عمرو 
ٌمبل هللا من أحد عمبل حتى ٌمولها، فإذا لال الحمد هلل، فهً كلمة الشكر التً لم ٌشكر هللا عبد لط 
حتى ٌمولها، فإذا لال هللا أكبر، فهً تمؤل ما بٌن السماء واألرض، فإذا لال سبحان هللا، فهً 

لتً لم ٌدع هللا أحد من خلمه إال نوره بالصبلة والتسبٌح، فإذا لال ال حول وال صبلة الخبلبك ا
 .(ٔ)"لوة إال باهلل، لال: أسلم عبدي واستسلم

ًّ علٌه جبة  من طٌالسة مكفوفة  بدٌباج  عن عبد هللا بن عمرو لال : أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص أعراب
ذا ٌرٌد أن ٌرفع كل راع ابن راع ، وٌضع كل فمال : إن صاحبكم ه -أو : مزورة بدٌباج  -

رأس ابن رأس. فمام إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مؽضًبا ، فؤخذ بمجامع جبته فاجتذبه ، فمال : "ال أرى علٌن 
ثٌاب من ال ٌعمل". ثم رجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجلس فمال : "إن نوًحا ، علٌه السبلم ، لما حضرته 

فمال : إنً لاص علٌكما الوصٌة : آمركما باثنتٌن وأنهاكما عن اثنتٌن :  ،دعا ابنٌهالوفاة ، 
أنهاكما عن الشرن باهلل والكبر ، وآمركما ببل إله إال هللا ، فإن السماوات واألرض وما بٌنهما لو 
وضعت فً كفة المٌزان ، ووضعت "ال إله إال هللا" فً الكفة األخرى ، كانت أرجح ، ولو أن 

سماوات واألرِض كانتا  حلمة ، فوضعت "ال إله إال هللا" علٌهما لفصمتهما أو لمصمتهما. ال
 .(ٕ)وآمركما بسبحان هللا وبحمده ، فإنها صبلة كل شًء ، وبها ٌرزق كل شًء"

ولكْن ال تفهمون تسبٌح  ، أي:"[ٗٗ}َولَِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"هذه األشٌاء ألنها لٌست بلؽاتكم

ٌمول تعالى ذكره: ولكن ال تفمهون تسبٌح ما عدا تسبٌح من كان ٌسبح  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"بمثل ألسنتكم
 .(٘)"أي : ال تفمهون تسبٌحهم أٌها الناس ؛ ألنها بخبلؾ لؽتكم لال ابن كثٌر:" 
إنه سبحانه كان حلًٌما بعباده  ، أي:"[َٗٗحِلًٌما َؼفُوًرا{ ]اإلسراء : }ِإنَّهُ َكاَن لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ال ٌعاجل َمن عصاه بالعموبة، ؼفوًرا لهم
ٌمول: إن هللا كان حلٌما ال ٌعجل على خلمه، الذٌن ٌخالفون أمره،  لال الطبري:" 

وٌكفرون به، ولوال ذلن لعاجل هإالء المشركٌن الذٌن ٌدعون معه اآللهة واألنداد بالعموبة 
 .(2)"ٌمول: ساترا علٌهم ذنوبهم، إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم {ؼفورا}

 {ؼفورا} ،فبل ٌعجل كعجلة بعضهم على بعضعن خلمه،  {إنه كان حلٌما:"}عن لتادة  
 .(1)"لهم إذا تابوا
 :[ٗٗ-ٖٗفوابد اآلٌتٌن:]

فضٌلة التسبٌح وهو لول: سبحان هللا وبحمده حتى إن من لالها مابة مرة ؼفرت ذنوبه  -ٔ
 ولو كانت فً الكثرة مثل زبد البحر.

والولد والنمص كل المخلولات فً العوالم كلها تسبح هللا تعالى أي تنزهه كن الشرٌن  -ٕ
 والعجز ومشابهة الحوادث إذ لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر.

حلم هللا ٌتجلى فً عدم تعجٌل عموبة من عصاه ولوال حلمه لعجل عموبة مشركً مكة  -ٖ
 وأكابر مجرمٌها. ولكن هللا أمهلهم حتى تاب أكثرهم.

؛ وما تضمناه من «الؽفور»، و«الحلٌم»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٗ
 .صفة، وفعل

                                                             
 .ٙ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .(ٕٕ٘/ٕالمسند )(ٕ)
 .1ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙ٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
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؛ هو ذو الصفح، واألناة، الذي ال ٌستفزه ؼضب وال ٌستخفه جهل «الحلٌم»فـ -
جاهل، وال عصٌان عاص، وال ٌستحك الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحلٌم هو 

 .(ٔ)"والمتؤنً الذي ال ٌعجل بالعموبة ،الصفوح مع المدرة
 .(ٕ)"المؽفرةهو الذي تكثر منه : "«الؽفور»و -

 
 المرآن

ٌَْن ال ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرِة ِحَجابًا َمْستُوًرا ) ٌْنََن َوبَ ({ ]اإلسراء ٘ٗ}َوإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن َجعَْلنَا بَ
 :ٗ٘] 

 التفسٌر:
وإذا لرأت المرآن فسمعه هإالء المشركون، جعلنا بٌنن وبٌن الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة حجابًا 

 ساتًرا ٌحجب عمولهم عن فَْهِم المرآن؛ عمابًا لهم على كفرهم وإنكارهم.
 سبب النزول:
نزلت فً أبً لهب وامرأته، وأبى البختري، وزمعة اسمه عمرو بن  لال مماتل:" 

 .(ٖ)"األسود، وسهٌل، وحوٌطب، كلهم من لرٌش
على هإالء المشركٌن  -ٌا دمحم  -ٌمول تعالى لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : وإذا لرأت  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"المرآن ، جعلنا بٌنن وبٌنهم حجابا مستوًرا
ٌمول تعالى ذكره: وإذا لرأت ٌا دمحم المرآن على هإالء المشركٌن الذٌن  لال الطبري:" 

، جعلنا بٌنن وبٌنهم حجابا، ٌحجب للوبهم عن ال ٌصدلون بالبعث، وال ٌمرون بالثواب والعماب
أن ٌفهموا ما تمرإه علٌهم، فٌنتفعوا به، عموبة منا لهم على كفرهم. والحجاب ههنا: هو 

 .(٘)"الساتر

 -«الحجاب»ههنا فً موضع ساتر، تؤوٌل  {مستورا}لال أهل اللؽة معنى  لال الزجاج:" 
{، وجعلنا على للوبهم أكنة أن ٌفمهوه}وٌدل على ذلن لوله:  الطبع الذي على للوبهم. -وهللا أعلم 

معناه أال  :ولٌل {أن ٌفمهوه}كراهة  {أن ٌفمهوه}ومعنى ، وهو ما ستر ،«كنان»جمع « األكنة»و
 .(ٙ)"واحد، ؼٌر أن كراهة أجود فً العربٌة ٌفمهوه والمعنٌان

 :(2)وفً تفسٌر هذه اآلٌة، لوالن 
 حجاباً لٌسترن عنهم إذا لرأته.أحدهما : أي: جعلنا المرآن 

ذان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا لرأ المرآن علً المشركٌن بمكة سمعوا صوته  لال زهٌر بن دمحم:" 
 .(1)"وال ٌرونه
} تَبَّْت ٌََدا أَِبً :"ا، لالت : لما نزلت معن أسماء بنت أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه 

جاءت العوراء أم جمٌل ولها ولَولة ، وفً ٌدها فِْهر وهً تمول : لََهب َوتٍب{ ] سورة المسد [ 
ما أتٌنا  ٌْنَا ، وأمره عصٌنا. ورسول هللا  -أو : أبٌنا ، لال أبو موسى : الشن منً  -ُمَدمَّ ودٌنه لَلَ

لال : فمال أبو بكر : لمد ألبلت هذه وأنا أخاؾ أن  -أو لال : معه  -جالس ، وأبو بكر إلى جنبه 
َنَن  تران ، ٌْ فمال : "إنها لن ترانً" ، ولرأ لرآنا اعتصم به منها : } َوإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن َجعَْلنَا بَ

ٌَْن الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاآلِخَرةِ ِحَجابًا َمْستُوًرا {. لال : فجاءت حتى لامت على أبً بكر ، فلم تر  َوبَ

                                                             
 .ٖٙانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٖٕ/2(:ص52ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ، فمالت : ٌا أبا  بكر ، بلؽنً أن صاحبن هجانً. فمال أبو بكر : ال ورب هذا البٌت ما النب
 .(ٔ)"هجان. لال : فانصرفت وهً تمول : لمد علمت لرٌش أنً بنت سٌدها

 الثانً : أي: جعلنا المرآن حجاباً ٌسترهم عن سماعه إذا جهرت به . فعلى هذا فٌه ثبلثة أوجه:
 .(ٕ)وبٌنهم حجاباً فً عدم رإٌتن . لاله الحسنأحدها : أنهم إلعراضهم عن لراءتن كمن بٌنن 

، ورواه ابن (ٖ)والثانً : أن الحجاب المستور أن طبع هللا على للوبهم حتى ال ٌفمهوه ، لاله لتادة
 .(ٗ)زٌد عن ابٌه
الحجاب المستور أكنة على للوبهم أن ٌفمهوه وأن ٌنتفعوا به، أطاعوا  لال لتادة:" 

 .(٘)"الشٌطان فاستحوذ علٌهم
للوبنا فً أكنة مما تدعونا إلٌه وفً آذاننا }ال ٌفمهونه، ولرأ لال أبً:  لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)"ال ٌخلص ذلن إلٌهم {،ولر

الثالث : أنها نزلت فً لوم كانوا ٌإذونه فً اللٌل إذا لرأ ، فحال هللا بٌنه وبٌنهم من األذى، لاله 
 .(2)الزجاج
 الفوابد:
وٌصم: فإن الحجاب المذكور فً اآلٌة وكذا األكنة تمرٌر لاعدة حبن الشًء ٌعمى  -ٔ

والثمل فً اآلذان هذه كلها حالت دون سماع المرآن من أجل بؽضهم للرسول صلى هللا 
 علٌه وسلم وللمرآن وما جاء به عن الدعوة إلى التوحٌد.

 
 المرآن

َوْلًرا َوإِذَا ذََكْرَت َرب َن فًِ اْلمُْرآِن َوْحَدهُ َول ْوا  }َوَجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكن ةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ َوفًِ آذَانِِهمْ 
 [ٙٗ({ ]اإلسراء : َٙٗعلَى أَْدبَاِرِهْم نُفُوًرا )

 التفسٌر:
وجعلنا على للوب المشركٌن أؼطٌة؛ لببل ٌفهموا المرآن، وجعلنا فً آذانهم صمًما؛ لببل ٌسمعوه، 

ه ناهًٌا عن الشرن به رجعوا على أعمابهم نافرٌن من وإذا ذََكْرَت ربن فً المرآن داعًٌا لتوحٌد
دوا هللا تعالى فً عبادته.  لولن؛ استكباًرا واستعظاًما من أن ٌوّحِ

وجعلنا على  ، أي:"[ٙٗ}َوَجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(1)"للوب المشركٌن أؼطٌة؛ لببل ٌفهموا المرآن

، الذي ٌؽشى الملب } أَْن ٌَْفمَُهوهُ { أي : لببل ٌفهموا «كنان»جمع  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"المرآن
وجعلنا فً آذانهم صمًما؛ لببل  ، أي:"[ٙٗ}َوفًِ آذَانِِهْم َوْلًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌسمعوه
ٌمول: وجعلنا فً آذانهم ولرا عن سماعه، وصمما، والولر بالفتح فً  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"األذن: الثمل

                                                             
 .(5ٙٔ/2( وحسنه الحافظ ابن حجر فً الفتح )ٖ٘/ٔمسند أبً ٌعلى )(ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
جعلنا بٌنن وبٌن الذٌن ال ٌإمنون }ولٌل:  . ولال الزجاج:"ٕٙٗ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (2)

 .ٖٕٗ/ٖ". معانً المرآن:–علٌه السبلم  -الحجاب منع هللا إٌاهم من النبً { باآلخرة حجابا مستورا
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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وهو الثْمل الذي ٌمنعهم من سماع المرآن سماًعا ٌنفعهم وٌهتدون  {"َوْلًرا لال ابن كثٌر:} 
 .(ٔ)"به

وإذا ذََكْرَت ربن  أي:"، [ٙٗ}َوإِذَا ذََكْرَت َربََّن فًِ اْلمُْرآِن َوْحَدهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
ًٌا عن الشرن به  .(ٕ)"فً المرآن داعًٌا لتوحٌده ناه

دت هللا فً تبلوتن ، وللت :  لال ابن كثٌر:"   .(ٖ)"«ال إله إال هللا»أي : إذا وحَّ
 .(ٗ)"ٌمول: وإذا للت: ال إله إال هللا فً المرآن وأنت تتلوه لال الطبري:" 
رجعوا على أعمابهم  ، أي:"[ٙٗأَْدبَاِرِهْم نُفُوًرا{ ]اإلسراء : }َولَّْوا َعلَى لوله تعالى: 

دوا هللا تعالى فً عبادته  .(٘)"نافرٌن من لولن؛ استكباًرا واستعظاًما من أن ٌوّحِ
أى: ٌحبون أن تذكر معه آلهتهم ألنهم مشركون، فإذا سمعوا بالتوحٌد  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"نفروا
ٌمول: انفضوا، فذهبوا عنن نفورا من لولن استكبارا له واستعظاما من  لال الطبري:" 

 .(2)"أن ٌوحد هللا تعالى
 .(1)" أي : أدبروا راجعٌن لال ابن كثٌر:" 
بؽضا لما تتكلم به، لببل ٌسمعوه كما كان لوم نوح ٌجعلون أصابعهم فً  لال ابن زٌد:" 

 .(5)"آذانهم، لببل ٌسمعوا ما ٌؤمرهم به من االستؽفار والتوبة
لال  وذلن حٌن ،أعرضوا عن التوحٌد ونفروا عنه كراهٌة التوحٌد :ٌعنى لال مماتل:" 
وهم المؤل فمال: لولوا ال إله إال هللا تملكون بها العرب ٌوم دخلوا على أبً طالب  -ملسو هيلع هللا ىلص -لهم النبً

 .(ٓٔ)"وتدٌن لكم العجم
وإن المسلمٌن لما لالوا: ال إله إال هللا، أنكر ذلن المشركون وكبرت علٌهم،  لال مماتل: 
إبلٌس وجنوده، فؤبى هللا إال أن ٌمضٌها وٌنصرها وٌفلجها وٌظهرها على من  (ٔٔ)فصافها 

ة من خاصم بها فلج، ومن لاتل بها نصر، إنما ٌعرفها أهل هذه الجزٌرة من ناوأها، إنها كلم
المسلمٌن، التً ٌمطعها الراكب فً لٌال لبلبل وٌسٌر الدهر فً فبام من الناس ال ٌعرفونها وال 

 .(ٕٔ)"ٌمرون بها
َعلَى أَْدبَاِرِهْم َوإِذَا ذََكْرَت َربََّن فًِ اْلمُْرآِن َوْحَدهُ َولَّْوا وروي عن ابن عباس فً لوله:} 
 .(ٖٔ)"الشٌاطٌنهم  {، لال:"نُفُوًرا
 الفوابد:
 بٌان مدى كراهٌة المشركٌن للتوحٌد وكلمة اإلخبلص ال إله إال هللا. -ٔ
، لال أن هللا تعالى ٌصرؾ بالطبع والختم عن سبٌل الرشاد من أراد صرفه من العباد -ٕ

 .}وجعلنا على للوبهم أكنة أن ٌفمهوه{ تعالى:

                                                             
 .1ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٖٕ/2(:ص51ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 اجتمعوا: علٌه وتصافوا العدو، صفوؾ ممابله فً صفوفه رتب إذا: مضاؾ فهو الفاء، بتشدٌد صافه،: ٌمال(ٔٔ)

 .صفا
 .1٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٖٕ/2(:ص55ٕٖٔ، وابن أبً حاتم)5٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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ٌشترط فً لٌام الحجة أن ٌفهم عن هللا ورسوله ما ٌفهمه أهل اإلٌمان والمبول ال أنه  -ٖ
واإلنمٌاد لما جاء به الرسول، لال تعالى: }َوَجعَْلنَا َعَلى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ ]اإلسراء: 

ْن هُْم إِالَّ َكاأْلَْنعَاِم َبْل هُْم أََضلُّ }أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرهُْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن إِ ، ولال: [ٙٗ
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم َٗٗسبٌِبلً{ ]الفرلان: [ ، ولال: }َختََم َّللاَّ
 إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات فً هذا المعنى. ،[2ِؼَشاَوةٌ{ ]البمرة:
ْة العلماء الذٌن نَصُّوا على أنَّ فهم الفإن  حجة لٌس بشرط فً صحة لٌام الُحجَّ

 -فاهلل  ،}َوَجعَْلَنا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ -عز وجل  -بَنَوا على الدلٌل وهو لول هللا 
 -فمه الحجة-َجعََل على الملوب أَِكنَّْة أِلاََل ٌفهموه، فدلَّ على أنَّ الفهم والفمه  -عز وجل 

امة الحجة بالمرآن، تبلوة المرآن علٌهم وهم أهل اللّسان كاٍؾ فً لٌس بشرط؛ ألنَّ إل
 لٌامها.

 .لراءة المرآن تعصم من الشٌاطٌنأن  ومن الفوابد: -ٗ
 

 المرآن
ٌَْن َوإِْذ هُْم نَْجَوى إِْذ ٌَمُوُل الظ اِلُموَن إِْن  تَت بِعُوَن ِإال  }نَْحُن أَْعلَُم ِبَما ٌَْستَِمعُوَن بِِه إِْذ ٌَْستَِمعُوَن إِلَ

 [1ٗ({ ]اإلسراء : 1َٗرُجاًل َمْسُحوًرا )

 التفسٌر:
نحن أعلم بالذي ٌستمعه رإساء لرٌش، إذ ٌستمعون إلٌن، ومماصدهم سٌبة، فلٌس استماعهم 
ألجل االسترشاد ولَبول الحك، ونعلم تَناجٌهم حٌن ٌمولون: ما تتبعون إال رجبل أصابه السحر 

 فاختلط عمله.
نحن أعلم بالؽاٌة التً  ، أي:"[2ٗ}نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَْستَِمعُوَن بِِه{ ]اإلسراء : الى:لوله تع 

 .(ٔ)"ٌستمعون من أجلها للمرآن وهً االستهزاء والسخرٌة
من الهزإ بن وبالمرآن، ومن اللؽو: كان ٌموم عن ٌمٌنه إذا لرأ  لال الزمخشري:أي:" 

رجبلن من عبد الدار، ورجبلن منهم عن ٌساره، فٌصفمون وٌصفرون وٌخلطون علٌه 
 .(ٕ)"باألشعار
ٌَْن َوإِْذ هُْم نَْجَوى{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  حٌن ٌستمعون إلى  ، أي:"[2ٗ}إِْذ ٌَْستَِمعُوَن إِلَ

 .(ٖ)" ثم ٌتناجون وٌتحدثون بٌنهم سرالراءتن ٌا دمحم
 .(ٗ)"هً فً مثل لول الولٌد بن المؽٌرة ومن معه فً دار الندوة لال مجاهد:" 
ِلٌنَ }نجواهم أن زعموا أنه مجنون، وأنه ساحر، ولالوا  لال لتادة:"   .(٘){"أساطٌُر األوَّ
َّبِعُوَن لوله تعالى:  ٌَمُوُل الظَّاِلُموَن إِْن تَت  ، أي:"[2ٗإِالَّ َرُجبًل َمْسُحوًرا{ ]اإلسراء : }إِْذ 

 .(ٙ)"حٌن ٌمول أولبن الفجرة ما تتبعون إال رجبلً سُحر فُجنَّ فاختلط كبلمه
 .(2)"المؽلوب على عمله  :«المسحور»ـٌعنً ب لال مماتل:" 
 

 المرآن
ٌَْستَِطٌعُونَ  ٌَْؾ َضَربُوا لََن اِْلَْمثَاَل فََضلُّوا فاََل   [1ٗ({ ]اإلسراء : 1َٗسبٌِاًل ) }اْنظُْر َك

 التفسٌر:

                                                             
 .1ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٖٖٕ/2(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
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متعجبًا من لولهم: إن محمًدا ساحر شاعر مجنون!! فجاروا وانحرفوا، ولم  -أٌها الرسول-تفكر 
 ٌهتدوا إلى طرٌك الحك والصواب.

ٌَْؾ َضَربُوا لََن اأْلَْمثَاَل فََضلُّوا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أٌها -تفكر  ، أي:"[1ٗ}اْنظُْر َك
 .(ٔ)"متعجبًا من لولهم: إن محمًدا ساحر شاعر مجنون!! فجاروا وانحرفوا -رسولال

 .(ٕ)"كٌؾ وصفوا لن األنبٌاء حٌن لالوا أنن ساحر فضلوا عن الهدى :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره: انظر ٌا دمحم بعٌن للبن فاعتبر كٌؾ مثَّلوا لن األمثال،  لال الطبري:" 

فجاروا عن لصد السبٌل  ، وشبهوا لن األشباه، بمولهم: هو مسحور، وهو شاعر، وهو مجنون
 .(ٖ)"بمٌلهم ما لالوا
 .(ٗ)"مثلون بالشاعر والساحر والمجنون فضلوا فً جمٌع ذلن لال الزمخشري:" 
ال ٌجدون طرٌماً إلى الهدى و ، أي:"[1ٗ}فَبَل ٌَْستَِطٌعُوَن َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(٘)"والحك المبٌن
ٌمول: فبل ٌهتدون لطرٌك الحّك لضبللهم عنه وبُعدهم منه، وأن هللا لد  لال الطبري:" 

اإلٌمان  خذلهم عن إصابته، فهم ال ٌمدرون على الَمْخَرج مما هم فٌه من كفرهم بتوفُّمهم إلى
 .(ٙ)"به

ال ٌمدرون على مخرج مما لالوا لن بؤنن  :ٌعنى ،فبل ٌجدون سبٌبل :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(2)"ساحر
ضبلل من ٌطلب فً التٌه طرٌما ٌسلكه فبل ٌمدر علٌه، فهو متحٌر فً  لال الزمخشري:" 

 .(1)"أمره ال ٌدرى ما ٌصنع
الولٌد بن المؽٌرة،  ،مخرجا ٌخرجهم من األمثال التً ضربوا لن لال مجاهد:" 
 .(5)"وأصحابه

 [:1ٗ-2ٗفوابد اآلٌتٌن:]
 بٌان مدى ما كان علٌه المشركون من السخرٌة واالستهزاء بالرسول والمرآن. -ٔ
عن  بٌان اتهامات المشركٌن للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالسحر مرة والكهانة ثانٌة والجنون ثالثة بحثا -ٕ

الخبلص من دعوة التوحٌد فلم ٌعثروا على شًء كما لال تعالى: }فضلوا فبل ٌستطٌعون 
 سبٌبل{ .

 
 المرآن

 [1ٗ({ ]اإلسراء : 1ٗ}َولَالُوا أَإِذَا كُن ا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أَإِن ا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌدا )
 التفسٌر:

جدًٌدا بعد أن تبلى عظامهم، وتصٌر فُتاتًا: أِبنا لمبعوثون  ولال المشركون منكرٌن أن ٌُْخلَموا َخْلًما
 ٌوم المٌامة بعثًا جدًٌدا؟

ولال المشركون  ، أي:"[5ٗ}َولَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"منكرٌن أن ٌُْخلَموا َخْلمًا جدًٌدا بعد أن تبلى عظامهم، وتصٌر فُتاتًا

                                                             
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٖٖٕ/2(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل هإالء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة من  الطبري:" لال 
 {َوُرفاتا}لم نتحطم ولم نتكسَّر بعد مماتنا وببلنا  {أبِذَا كُنَّا ِعظاما}مشركً لرٌش، ولالوا بعنتهم: 

 .(ٔ)"ٌعنً ترابا فً لبورنا
 .(ٕ)"لال: ؼبارا {،ورفاتاعن ابن عباس:"} 
 .(ٖ)"لال: ترابا {،اورفاتعن مجاهد: "} 
 .(ٗ)"حطاما :أي {،ورفاتا} لال أبو عبٌدة:" 
أبِنا لمبعوثون ٌوم المٌامة  ، أي:"[5ٗ}أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلًما َجِدًٌدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘)"بعثًا جدًٌدا؟
لالوا، إنكارا منهم للبعث بعد الموت: إنا لمبعوثون بعد مصٌرنا فً المبور  لال الطبري:" 

عظاما ؼٌر منحطمة، ورفاتا منحطمة، ولد بَِلٌنا فصرنا فٌها ترابا، خلما ُمْنَشؤ كما كنا لبل 
 .(ٙ)"الممات جدٌدا، نعاد كما بدبنا

 .(2)"لالوا ذلن على طرٌك اإلنكار لال السمعانً:" 
 

 المرآن
 [ٓ٘({ ]اإلسراء : ٓ٘كُونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِدًٌدا )}لُْل 

 التفسٌر:
على جهة التعجٌز: كونوا حجارة أو حدًٌدا فً الشدة والموة، إن لََدْرتم  -أٌها الرسول-لل لهم 
 على ذلن.
أَبِذَا كُنَّا ِعَظاًما }لل ٌا دمحم للمكذّبٌن بالبعث بعد الممات من لومن المابلٌن  لال الطبري:" 

كونوا إن عجبتم من إنشاء هللا إٌاكم، وإعادته أجسامكم، خلما  {ُرفَاتًا أَبِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌداوَ 

 .(1)"جدٌدا بعد بِبلكم فً التراب، ومصٌركم ُرفاتا، وأنكرتم ذلن من لُدرته حجارة أو حدٌدا
فإن لٌل: كٌؾ ٌؤمرهم بؤن ٌكونوا حجارة أو حدٌدا، وهم ال ٌمدرون  لال السمعانً:" 

علٌه لطعا؟ والجواب: أن هذا أمر تعجٌز، ولٌس بؤمر إلزام، ومعنى اآلٌة أي: استشعروا فً 
 .(5)"، فلو كنتم كذلن لم تفوتونً{حدٌد}للوبكم أنكم حجارة أو 

فً الشدة والموة ولٌس هذا بؤمر إلزام بل هو أمر تعجٌز أي:  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٓٔ)"استشعروا فً للوبكم أنكم حجارة أو حدٌد فً الموة

المعنى: أنكم تستبعدون أن ٌجدد هللا خلمكم، وٌرده إلى حال الحٌاة  لال الزمخشري:" 
زاء الحً، بل وإلى رطوبة الحى وؼضاضته بعد ما كنتم عظاما ٌابسة، مع أن العظام بعض أج

هً عمود خلمه الذي ٌبنى علٌه سابره، فلٌس ببدع أن ٌردها هللا بمدرته إلى حالتها األولى، ولكن 
وهو أن تكونوا  -لو كنتم أبعد شًء من الحٌاة ورطوبة الحى ومن جنس ما ركب منه البشر

م إلى حال لكان لادرا على أن ٌردك -حجارة ٌابسة أو حدٌدا مع أن طباعها الجسارة والصبلبة
 .(ٔٔ)"الحٌاة

                                                             
 .ٕٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٕٕ/2(:صٖٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٕٕ/2(:صٕٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٖ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .51/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"أشد امتناعا من العظام والرفات ]الحجارة والحدٌد[وهما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"فسٌعٌدكم هللا كما كنتم ،ما شبتم فكونوا لال مجاهد:" 
 

 المرآن
ا ٌَْكبُُر فًِ ُصُدوِركُْم فََسٌَمُولُوَن َمْن ٌُِعٌُدنَا لُِل ال ِذي  ٍة فََسٌُْنِؽُضوَن }أَْو َخْلمًا ِمم  َل َمر  فََطَركُْم أَو 

ٌَْن ُرُءوَسُهْم َوٌَمُولُوَن َمتَى هَُو لُْل َعَسى أَْن ٌَكُوَن لَِرٌبًا )  [ٔ٘({ ]اإلسراء : ٔ٘إِلَ
 التفسٌر:

: َمن ٌردُّنا إلى الحٌاة بعد -منكرٌن-أو كونوا خلًما ٌَْعظُم وٌُْستَْبعَد فً عمولكم لبوله فسٌمولون 
لل لهم: ٌعٌدكم وٌرجعكم هللا الذي أنشؤكم من العدم أول مرة، وعند سماعهم هذا الرد الموت؟ 

ون رإوسهم ساخرٌن متعجبٌن وٌمولون  : متى ٌمع هذا البعث؟ لل: وما -مستبعدٌن-فسٌَُهزُّ
 ٌدرٌكم أن هذا البعث الذي تنكرونه وتستبعدونه ربما كان لرٌب الولوع.

ا ٌَْكبُُر فًِ ُصُدوِركُْم{ ]اإلسراء : }أَْو َخْلمًا لوله تعالى:  أو كونوا خلمًا ٌَْعظُم  ، أي:"[ِٔ٘ممَّ
 .(ٖ)"وٌُْستَْبعَد فً عمولكم لبوله

فإنً أحٌٌكم وأبعثكم ، أو خلما مما ٌكبر فً صدوركم إن لدرتم على ذلن لال الطبري:" 
 .(ٗ)"خلما جدٌدا بعد مصٌركم كذلن كما بدأتكم أّول مّرة

 .(٘)"ٌعظم :أي {،ٌَْكبُُر فًِ ُصُدوِركُمْ } ة:"لال أبو عبٌد 
أو خلما مما ٌكبر عندكم عن لبول الحٌاة وٌعظم فً زعمكم  :ٌعنى لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)"على الخالك إحٌاإه فإنه ٌحٌٌه
فإنكم ؼٌر معجزي هللا فً أي حالة تكونون وعلى أي وصؾ  لال السعدي:أي:" 

فدعوا التدبٌر والتصرٌؾ ، تتحولون، ولٌس لكم فً أنفسكم تدبٌر فً حالة الحٌاة وبعد الممات

 .(2)"لمن هو على كل شًء لدٌر وبكل شًء محٌط
ا ٌَْكبُُر فًِ ُصُدوِركُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٔ٘}أَْو َخْلمًا ِممَّ

فً إحدى -أحدها : أنه عنى بذلن السموات واألرض والجبال لعظمها فً النفوس ، لاله مجاهد
 .(5)-فً أحدى الرواٌات-، ولتادة(1)-الرواٌات

الثانً : أنه أراد الموت، ألنه لٌس شًء أكبر فً نفس ابن آدم منه. ولد لال أمٌة ابن أبً 
 :(ٓٔ)الصلت

 وللموت خلك للنفوس فظٌعُ   نادوا إلههُم لٌسرع خلمهم  ...
، (ٗٔ)، وعبد هللا بن عمرو بن العاص(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)وهذا لول ابن عمر
 .(ٕ)، وأبً صالح(ٔ)، والضحان(٘ٔ)وسعٌد بن جبٌر

                                                             
 .1٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٕٕ/2(:صٕٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٖ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .2ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .٘ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٗٙٗ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٖٖٕ/2(:صٖٖٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٗٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .٘ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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كونوا الموت إن استطعتم، فإن الموت سٌموت؛ لال: ولٌس شًء  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖ)"أكبر فً نفس ابن آدم من الموت

 .(ٗ)"الموت. لال: لو كنتم موتى ألحٌٌتكم لال ابن عمر:" 
 .(٘)"ٌعنً الموت، ٌمول: لو كنتم الموت ألمتكم لال الضحان:" 
 .(ٙ)"ٌعنً الموت، ٌمول: إن كنتم الموت أحٌٌتكم لال ابن عباس:" 
"ٌجاء بالموت ٌوم المٌامة كؤنه كبش أملح حتى ٌُجعل بٌن الجنة  عن عبدهللا بن عمر:" 

والنار، فٌنادي مناد ٌُسمع أهَل الجنة وأهل النار، فٌمول: هذا الموت لد جبنا به ونحن مهلكوه، 
 .(2)"فاٌمنوا ٌا أهل الجنة وأهل النار أن الموت لد هلن

 .(1)لاله الكلبًالثالث : أنه أراد البعث، ألنه كان أكبر شًء فً صدروهم 
 .(5). لاله مجاهدفسٌعٌدكم هللا كما كنتم الرابع: أراد: كونوا ماشبتم، 

 .(ٓٔ)"من خلك هللا، فإن هللا ٌمٌتكم ثم ٌبعثكم ٌوم المٌامة خلما جدٌدا ولال لتادة:" 
أَْو }وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره لال  لال الطبري:" 
ا ٌَْكبُُر فًِ ُصُدوِركُمْ َخْلمًا  ، وجابز أن ٌكون عنى به الموت، ألنه عظٌم فً صدور بنً آدم؛  {ِممَّ

وجابز أن ٌكون أراد به السماء واألرض؛ وجابز أن ٌكون أراد به ؼٌر ذلن، وال بٌان فً ذلن 
ٌبا أبٌن مما بٌن جّل ثناإه، وهو كّل ما كبر فً صدور بنً آدم من خلمه، ألنه لم ٌخصص منه ش

 .(ٔٔ)"دون شًء
: َمن -منكرٌن-فسٌمولون  ، أي:"[ٔ٘}فََسٌَمُولُوَن َمْن ٌُِعٌُدنَا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"ٌردُّنا إلى الحٌاة بعد الموت؟
خلما  {َمْن ٌُِعٌُدنا}ٌمول: فسٌمول لن ٌا دمحم هإالء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"جدٌدا، إن كنا حجارة أو حدٌدا أو خلما مما ٌكبر فً صدورنا

ٍة{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َل َمرَّ لل لهم: ٌعٌدكم وٌرجعكم  ، أي:"[ٔ٘}لُِل الَِّذي فََطَركُْم أَوَّ
 .(ٗٔ)"هللا الذي أنشؤكم من العدم أول مرة

ارة أو حدٌدا إنسا أحٌاء، الذي ٌمول: ٌعٌدكم كما كنتم لبل أن تصٌروا حج لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"خلمكم إنسا من ؼٌر شًء أّول مّرة

 .(ٙٔ)"فكما فطركم ولم تكونوا شٌبا مذكورا فإنه سٌعٌدكم خلما جدٌدا لال السعدي:" 
ةٍ  }عن لتادة وأبً عبٌدة:"  َل َمرَّ  .(2ٔ)"خلمكم :أي :"{فََطَركُْم أَوَّ

                                                                                                                                                                               
 .ٗٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٖٕ/2(:صٖٖٗٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .٘ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .٘ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 1ٕٖ/ٔ، وانظر: لول أبً عبٌدة فً مجاز المرآن:ٙٙٗ/2ٔبري:لول لتادة أخرجه الط (2ٔ)
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ٌَْن لوله تعالى:  ون رإوسهم  ، أي:"[ُٔ٘رُءوَسُهْم { ]اإلسراء : }فََسٌُْنِؽُضوَن إِلَ فسٌَُهزُّ
 .(ٔ)"ساخرٌن متعجبٌن

ون إلٌن رءوسهم برفع وخفض لال الطبري:"   .(ٕ)"ٌمول: فإنن إذا للت لهم ذلن، فسٌهزُّ
 .(ٖ)"أي: ٌهزونها إنكارا وتعجبا مما للت لال السعدي:" 
فسٌرفعون وٌحركون استهزاء منهم، وٌمال: لد نؽضت سّن فبلن إذا  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٗ)لال، تحركت وارتفعت من أصلها
 ونَؽََضْت ِمْن َهِرٍم أْسنانُها 

 :(٘)ولال
ًَ الرأسا ا رأتْنًِ أْنؽََضْت ل  لمَّ

 :(ٙ)لال ذو الّرمة
 .(2)"ظعابن لم ٌسكن أكناؾ لرٌة ... بسٌؾ ولم تنؽض بهن المناطر

 .(1)"ٌحركون رإوسهم استهزاء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عباس:"لال ابن  
: متى ٌمع -مستبعدٌن-وٌمولون  ، أي:"[ٔ٘}َوٌَمُولُوَن َمتَى هَُو{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(5)"هذا البعث؟
وٌمولون متى البعث، وفً أّي حال وولت ٌعٌدنا خلما جدٌدا، كما كنا أّول  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"مّرة

أي: متى ولت البعث الذي تزعمه على لولن؟ ال إلرار منهم ألصل  لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"البعث بل ذلن سفه منهم وتعجٌز

ً " لل: ، أي:[ٔ٘}لُْل َعَسى أَْن ٌَُكوَن لَِرٌبًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   .(ٕٔ)"لعله ٌكون لرٌبا
لال هللا عّز وجّل لنبٌه: لل لهم ٌا دمحم إذ لالوا لن: متى هو، متى هذا  لال الطبري:" 

وإنما معناه: هو لرٌب، ألن عسى من هللا واجب،  البعث الذي تعدنا، عسى أن ٌكون لرٌبا؟
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولذلن ٌْن، وأشار بالسَّبابة والُوسَطى»لال النب ألن هللا تعالى  ،(ٖٔ)«بُِعثُْت أنا والسَّاَعةُ َكهاتَ

 .(ٔ)"كان لد أعلمه أنه لرٌب مجٌب

                                                             
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 أخذه وعنه( 1ٕٖ: ٔ المرآن مجاز) فً عبٌدة أبً شواهد من وهو الرجز، مشطور من البٌت(ٗ)

 .ٙٙٗ/2ٔالطبري:
، والطبري (1ٕٖ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبً شواهد من وهو لبله، الذي بمعنى شاهد أٌضا البٌت وهذا(٘)

 .أمامه هو بمن استهزاء ورفعه حركه بمعنى الرأس أنؽض أن على األول بعد جاء ،ٙٙٗ/2ٔفً تفسٌره:
 .ٕٗٗ دٌوانه(ٙ)
 .1ٖٕ-1ٕٖ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٖٖٖٕ/2(:صٖٖ٘ٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .«بعثت أنا والساعة كهاتٌن وأشار بالوسطى والسبابة» الحدٌث: (ٖٔ)

، 1ٕٕٙ/ٗ( ، ومسلم )5ٖٔٙ، رلم 1ٖٕ٘/٘( ، والبخارى )2ٕٕٙٔ، رلم ٖٕٔ/ٖحدٌث أنس: أخرجه أحمد )
( ٙٙٔٔ، رلم ٖٖ٘( ولال: حسن صحٌح. وعبد بن حمٌد )ص ٕٕٗٔ، رلم 5ٙٗ/ٗ( ، والترمذى )5ٕ٘ٔرلم 

 ( .ٓٗٙٙ، رلم ٔٔ/٘ٔ، وابن حبان )
 ( لال الهٌثمى551ٔ، رلم 5ٖٕ/ٕ( ، والطبرانى )1ٕٔٓٔ، رلم 1ٓٔ/٘حدٌث جابر بن سمرة: أخرجه أحمد )

 ( : رجال أحمد رجال الصحٌح ؼٌر أبى خالد الوالبى وهو ثمة.ٖٔٔ/ٓٔ)
 ( ، ومسلم55٘ٗ، رلم ٖٕٔٓ/٘( ، والبخارى )1ٗ1ٕٕ، رلم ٖٖٓ/٘أخرجه أحمد )حدٌث سهل بن سعد: 

 ( .ٕٗٙٙ، رلم ٗٔ/٘ٔ( ، وابن حبان )5ٕ٘ٓ، رلم 1ٕٕٙ/ٗ)
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فلٌس فً تعٌٌن ولته فابدة، وإنما الفابدة والمدار على تمرٌره واإللرار به  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"وإثباته وإال فكل ما هو آت فإنه لرٌب

 
 المرآن

 [ٕ٘({ ]اإلسراء : ٕ٘لَبِثْتُْم إاِل  لَِلٌاًل )}ٌَْوَم ٌَْدعُوكُْم فَتَْستَِجٌبُوَن ِبَحْمِدِه َوتَظُنُّوَن إِْن 
 التفسٌر:

ٌوم ٌنادٌكم خالمكم للخروج من لبوركم، فتستجٌبون ألمر هللا، وتنمادون له، وله الحمد على كل 
 أنكم ما ألمتم فً الدنٌا إال زمنًا للٌبل؛ لطول لبثكم فً اآلخرة. -لهول ٌوم المٌامة-حال، وتظنون 
سٌكون بعثكم ٌوم  ، أي:"[َٕ٘م ٌَْدعُوكُْم فَتَْستَِجٌبُوَن بَِحْمِدِه{ ]اإلسراء : }ٌَوْ لوله تعالى: 

 .(ٖ)"الحشر األكبر ٌوم ٌدعوكم الرب جل وعبل لبلجتماع فً المحشر فتجٌبون ألمره
}ٌوم ٌدعوكم{ للبعث والنشور وٌنفخ فً الصور }فتستجٌبون بحمده{ أي:  لال السعدي:" 

تنمادون ألمره وال تستعصون علٌه. ولوله: }بحمده{ أي: هو المحمود تعالى على فعله وٌجزي 
 .(ٗ)"به العباد إذا جمعهم لٌوم التناد

 .(٘)"لال: بؤمره {،فتستجٌبون بحمده عن ابن عباس:"} 
 .(ٙ)"فته وطاعتهبمعر :أي لال لتادة:" 
 .(2)"ٌخرجون من لبورهم وهم ٌمولون: سبحانن اللهم وبحمدن لال سعٌد بن جبٌر:" 
وتظنون لهْول ما ترون  ، أي:"[ٕ٘}َوتَظُنُّوَن إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(1)"أنكم ما ألمتم فً الدنٌا إال زمناً للٌل
فهذا الذي ، من سرعة ولوعه وأن الذي مر علٌكم من النعٌم كؤنه ما كان لال السعدي:" 

ٌمول عنه المنكرون: }متى هو{ ؟ ٌندمون ؼاٌة الندم عند وروده وٌمال لهم: }هذا الذي كنتم به 

 .(5)"تكذبون{
حٌن عاٌنوا ٌوم  ،تْ فً الدنٌا تحالرت األعمار فً أنفسهم وللّ  :أي لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)"المٌامة
إن هللا تعالى ٌرفع العذاب عن الكفار بٌن النفختٌن، وهو أربعون سنة، "ولال الكلبً:  

 .(ٔٔ)"فإذا حشروا ولد استراحوا تلن المدة لالوا: ما لبثنا إال للٌبل
لٌس علً أهل ال هللا إال هللا »:لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "عن ابن عمر رضً هللا عنهما لال:  

وال فً منشرهم، وكؤنً بؤهل ال هللا إال هللا ٌنفضون التراب عن رإوسهم  وحشة فً لبورهم
 .(ٕٔ)"«وٌمولون: الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن

 [:ٕ٘-5ٗ]:فوابد اآلٌات

                                                                                                                                                                               

 ( .2ٕٗ، رلم ٖٗٓ/ٕٓحدٌث المستورد: أخرجه الطبرانى )
 ( .ٓٗٓٗ، رلم ٖٔٗٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٓٗٔٙ، رلم 1ٖٕ٘/٘حدٌث أبى هرٌرة: أخرجه البخارى )

  .(2ٖٙ/ٔ( ، وابن سعد )٘ٗ، رلم 2ٔ/ٔجابر بن عبد هللا: أخرجه ابن ماجه )حدٌث 
 .2ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٖٖٕ/2(:صٖٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٖٕٗ/2(:ص1ٖٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٖٕ/2(:ص2ٖٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٓٙٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٖٕٗ/2(:ص1ٖٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً تفسٌره: (ٔٔ)
 .ٖٖٕٗ/2(:ص5ٖٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء وبٌان حتمٌتها. -ٔ
 بٌان ما كان علٌه المشركون من شدة إنكارهم للبعث اآلخر. -ٕ
 كٌؾ ٌجٌب المنكرٌن المستهزبٌن بالتً هً أحسن.تعلٌم هللا تعالى لرسوله  -ٖ
 بٌان األسلوب الحواري الهادي الخالً من الؽلظة والشدة. -ٗ
 استمصار مدة اللبث فً المبور مع طولها لما ٌشاهد من أهوال البعث. -٘
 المرآن

ٌْنَُهمْ  ٌَْطاَن ٌَْنَزُغ بَ ًَ أَْحَسُن إِن  الش  ا  }َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا ال تًِ ِه ٌَْطاَن َكاَن ِلْْلِْنَساِن َعُدوًّ إِن  الش 
 [ٖ٘({ ]اإلسراء : ُٖ٘مبٌِنًا )
 التفسٌر:

ولل لعبادي المإمنٌن ٌمولوا فً تخاطبهم وتحاورهم الكبلم الحسن الطٌب؛ فإنهم إن لم ٌفعلوا 
ذلن ألمى الشٌطان بٌنهم العداوة والفساد والخصام. إن الشٌطان كان لئلنسان عدًوا ظاهر 

 العداوة.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

نزلت فً عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، وذلن أن رجبل من العرب  أحدهما: لال الواحدي:"
 .]بدون إسناد[(ٔ)"شتمه، فؤمره هللا تعالى بالعفو

فشكوا ذلن كان المشركون ٌإذون أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمول والفعل، "لال الكلبً:  الثانً:
 .]ضعٌؾ[(ٕ)"إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة

ًَ أَْحَسُن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه ولل لعبادي  ، أي:"[ٖ٘}َولُْل ِلِعَباِدي 
 .(ٖ)"المإمنٌن ٌمولوا فً تخاطبهم وتحاورهم الكبلم الحسن الطٌب

ولل ٌا دمحم لعبادي ٌمل بعضهم لبعض التً  ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لال الطبري:" 

 .(ٗ)"هً أحسن من المحاورة والمخاطبة
ًَ أَْحَسُن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٖ٘}َولُْل ِلِعبَاِدي ٌَمُولُوا الَّتًِ ِه

 .(٘)فٌما جاء به. }إّن الشٌطان ٌنزغُ بٌنهم{ فً تكذٌبه -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه تصدٌك النبً 
 .(ٙ)الثانً : أنه امتثال أوامر هللا تعالى ونواهٌه ، لاله الحسن

 .(2)الثالث : أنه األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
 .(1)الرابع : أن ٌرد خٌراً على من شتمه. لاله مماتل

لٌرد  {ٌمولوا التً هً أحسن} -رضً هللا عنه -عمر بن الخطاب :ٌعنً لال مماتل:" 
فؤمره  -رضً هللا عنه -وذلن أن رجبل من كفار مكة شتمه فهم به عمر ،خٌرا على من شتمه

 .(5)"بالصفح والمؽفرة -عز وجل -هللا
لاله  .ٌمول له: ٌرحمن هللا ٌؽفر هللا لن ،ال ٌمول له مثل لوله :أن «التً هً أحسن»الخامس: أن 
 .(ٓٔ) الحسن

                                                             
 .5ٕ٘أسباب النزول: (ٔ)
 .5ٕ٘أسباب النزول للواحدي: (ٕ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(5)
 .5ٙٗ/2ٔانظر: الطبري: (ٓٔ)
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ٌمال أحسن لول من المذنبٌن اإللرار بالجرم، وأحسن لول من العارفٌن  لال المشٌري"" 
اإللرار بالعجز عن المعرفة، لال ملسو هيلع هللا ىلص: سبحانن ال أحصى ثناء علٌن، أنت كما أثنٌت على 

 .(ٕ)"(ٔ)«نفسن
ٌَْنَزغُ لوله تعالى:  ٌَْطاَن  ٌْنَُهْم{ ]اإلسراء : }إِنَّ الشَّ إن الشٌطان ٌُفسد وٌُهٌج  ، أي:"[ٖ٘بَ

 .(ٖ)"بٌن الناس الشرَّ وٌُشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة ٌُفلت بها اللسان
 .(ٗ)"ٌؽرى بٌنهم :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(٘)"ٌفسد بٌنهم" لال ٌحٌى بن سبلم: 
 .(ٙ)"ٌفسد وٌهٌج :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(2)"أي: ٌفسد بإٌماع العداوة لال السمعانً:" 
ٌمول: إن الشٌطان ٌسوء محاورة بعضهم بعضا ٌنزغ بٌنهم، ٌمول: ٌفسد  لال الطبري:" 

 .(1)"بٌنهم، ٌهٌج بٌنهم الشر
ا ُمبًٌِنا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْنَساِن َعُدوًّ ٌَْطاَن َكاَن ِلئْلِ الشٌطان كان  ، أي:"[ٖ٘}إِنَّ الشَّ

 .(5)"لئلنسان عدًوا ظاهر العداوة
 .(ٓٔ)"ن العداوةبٌّ  " لال ٌحٌى بن سبلم: 
ٌمول: إن الشٌطان كان آلدم وذّرٌته عدّوا، لد أبان لهم عداوته بما أظهر  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"آلدم من الحسد، وؼروره إٌاه حتى أخرجه من الجنة
 .(ٕٔ)هللا"عادوه فإنه ٌحك على كل مسلم عداوته، وعداوته أن تعادٌه بطاعة  لال لتادة:" 
 الفوابد:
 النهً عن الكلمة الخشنة المسٌبة إلى المدعو إلى اإلسبلم. -ٔ
بٌان أن الشٌطان ٌسعى لئلفساد دابما فبل ٌمكن من ذلن بالكلمات المثٌرة للؽضب  -ٕ

 والحاملة على اللجج والخصومة الشدٌدة.
 

 المرآن
ٌِْهْم َوِكٌاًل ) ْبكُْم َوَما أَْرَسْلنَاَن َعلَ ٌََشؤْ ٌَْرَحْمكُْم أَْو إِْن ٌََشؤْ ٌُعَذِّ ({ ]اإلسراء ٗ٘}َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِْن 

 :٘ٗ] 
 التفسٌر:

                                                             
أعوذ برضان من سخطن وبمعافاتن من عموبتن وأعوذ بن منن ال أحصى ثناء علٌن  اللهم إنى» الحدٌث (ٔ)

 .«أنت كما أثنٌت على نفسن
( ، 125، رلم ٕٖٕ/ٔ( ، وأبو داود )1ٙٗ، رلم ٕٖ٘/ٔ( ، ومسلم )5ٕٙٙ٘رلم  ٕٔٓ/ٙأخرجه أحمد )
، رلم ٕٕٙٔ/ٕه )( ، وابن ماجٖٓٔٔ، رلم ٕٕٕ/ٕ( ولال: حسن. والنسابى )5ٖٖٗ، رلم ٕٗ٘/٘والترمذى )
( ، وابن 2ٔٙ، رلم ٖٖ٘/ٔ( ، وابن خزٌمة )ٗٗ٘، رلم 2٘/ٕ( وأخرجه أٌضا: إسحاق بن راهوٌه )1ٖٗٔ
 .(1ٓٙ، رلم 2ٕٔ/ٔ( ، والبٌهمى )5ٖٕٔ، رلم 1ٕ٘/٘حبان )

 .ٕٖ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1ٖٖ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖٕٗ/2(:صٕٖٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)



ٔ٘ٙ 
 

إن ٌشؤ ٌرحمكم، فٌوفمكم لئلٌمان، أو إن ٌشؤ ٌمتكم على الكفر،  -أٌها الناس-ربكم أعلم بكم 
علٌهم وكٌبل تدّبِر أمرهم وتجازٌهم على أفعالهم، وإنما  -أٌها الرسول-أرسلنان فٌعذبكم، وما 

 مهمتن تبلٌػ ما أُْرسلَت به، وبٌان الصراط المستمٌم.
 .(ٔ)"-أٌها الناس-ربكم أعلم بكم  ، أي:"[ٗ٘}َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"أعلم بؤحوالكم وما أنتم فٌه من أذى المشركٌن :أي لال أبو اللٌث السمرلنٌد:" 

أَبِذَا كُنَّا ِعَظاًما }ٌمول تعالى ذكره لهإالء المشركٌن من لرٌش الذٌن لالوا لال الطبري:"
 .(ٖ){"أَْعلَُم بِكُْم }أٌها الموم  {َربُّكُمْ } – {َوُرفَاتًا أَبِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌدا

 :(ٗ)، وجهان[ٗ٘}َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً 
 : بمصالحكم، وما ال ٌصلح لكم فً الدنٌا واآلخرة.{أعلم بكم}أحدهما: 
: بما تسرون وما تعلنون، وما تعلمون وتفعلون، وإال: ال شن أنه أعلم {ربكم أعلم بكمآلوالثانً: 
 بنا منا.
ٌَْرَحْمكُْم لوله تعالى:  ْبكُْم{ ]اإلسراء : }إِْن ٌََشؤْ  إن ٌشؤ ٌرحمكم،  ، أي:"[ٗ٘أَْو إِْن ٌََشؤْ ٌُعَذِّ

 .(٘)"فٌوفمكم لئلٌمان، أو إن ٌشؤ ٌمتكم على الكفر، فٌعذبكم
ٌَْرَحْمكُمْ } لال الطبري:"   ْ فٌتوب علٌكم برحمته، حتى تنٌبوا عما أنتم علٌه من  {إِْن ٌََشؤ

ْبكُمْ إِْن ٌََشؤْ }الكفر به وبالٌوم اآلخر  بؤن ٌخذلكم عن اإلٌمان، فتموتوا على شرككم، فٌعذّبكم  {ٌُعَذِّ
 .(ٙ)"ٌوم المٌامة بكفركم به

ْبكُْم{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:}   ، ثبلثة وجوه:[ٗ٘إِْن ٌََشؤْ ٌَْرَحْمكُْم أَْو إِْن ٌََشؤْ ٌُعَذِّ
، (2)ضبلل فتموتوا على الشرنأحدها : إن ٌشؤ ٌرحمكم بالهداٌة والتوبة فتإمنوا، أو ٌعذبكم باإل

 .(ٓٔ)، وابن أبً زمنٌن(5)، ومماتل(1)لاله ابن جرٌج
 .(ٔٔ)الثانً : إن ٌشاء ٌرحمكم فٌنجٌكم من أعدابكم أو ٌعذبكم بتسلطهم علٌكم ، لاله الكلبً

إن ٌشؤ ٌرحمكم، فٌنجٌكم من أهل مكة إذا صبرتم على  لال أبو اللٌث السمرلنٌد:أي:" 
 .(ٕٔ)"ذلن. أو إن ٌشؤ ٌعذبكم، فٌسلطهم علٌكم إذا جزعتم ولم تصبروا
 .(ٖٔ)الثالث : إن ٌشؤ ٌرحمكم بالتوبة أو ٌعذبكم باإللامة ، لاله الحسن

: ٌحتمل الرحمة فً الدنٌا واآلخرة: أما فً {إن ٌشؤ ٌرحمكم}لوله:  لال الماترٌدي:" 
الدنٌا: هو أن ٌوفمهم على الطاعة، وٌعٌنهم على ذلن وفً اآلخرة: ٌنجٌهم وٌدخلهم الجنة. وأما 
التعذٌب فً الدنٌا: أن ٌخذلهم وٌتركهم على ما ٌختارون، وفً اآلخرة ٌعذبهم فً النار بالذي 

 .(ٗٔ)"اختاروا فً الدنٌا

                                                             
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕم:بحر العلو (ٕ)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٗ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٙ/2تؤوٌبلت أهل السمة:  (ٗٔ)
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ٌِْهْم َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  }َوَمالوله تعالى:  أٌها -وما أرسلنان  ، أي:"[ٗ٘أَْرَسْلَناَن َعلَ
علٌهم وكٌبل تدّبِر أمرهم وتجازٌهم على أفعالهم، وإنما مهمتن تبلٌػ ما أُْرسلَت به،  -الرسول

 .(ٔ)"وبٌان الصراط المستمٌم
دمحم على من أرسلنان إلٌه لتدعوه إلى ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وما أرسلنان ٌا  لال الطبري:" 

طاعتنا ربا وال رلٌبا، إنما أرسلنان إلٌهم لتبلؽهم رساالتنا، وبؤٌدٌنا صرفهم وتدبٌرهم، فإن شبنا 
 .(ٕ)"رحمناهم، وإن شبنا عذّبناهم

ٌِْهْم َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٗ٘}َوَما أَْرَسْلنَاَن َعلَ
وكلنان أن تمنعهم من الكفر باهلل سبحانه، وتجبرهم على اإلٌمان به. حكاه أحدها : ما 
 .(ٖ)الماوردي
 .(ٗ)"مسٌطرا علٌهم :ٌعنً ولال مماتل:" 
 .(٘). لاله الفراءحافظا وربا ، أي:«وكٌبل»الثانً: 
 .(ٙ)"حفٌظا ألعمالهم حتى نجازٌهم بها ولال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(2)"أي: حفٌظا ألعمالهم حتى ٌجازٌهم بها ولال ابن ابً زمنٌن:" 

 :(5)، لاله الشاعر(1)الثالث : ما جعلنان كفٌبلً لهم تإخذ بهم ، لاله الكلبً
  ذََكْرُت أبا أْرَوى فَِبتُّ َكؤَننًِ ... ِبَرّدِ  األُموِر الماضٌات َوِكٌلُ 

 وكٌل : أي كفٌل .
والعرب تتكلم بالوكٌل، بمعنى: الَكِفٌل. فتمول: هو وكٌٌل بكذا وكذا؛  لال ابن األنباري:" 

 .(ٓٔ)"ٌرٌدون: كفالته به
 الفوابد:
 بٌان نوع الكلمة التً هً أحسن مثل }ربكم أعلم بكم إن ٌشؤ ٌرحمكم وإن ٌشؤ ٌعذبكم{. -ٔ

 ٌهدي من ٌشاء وٌعصم وٌعافً فضبل، وٌضل من" إثبات المشٌبة هلل تعالى، فاهلل تعالى: -ٕ
 .(ٔٔ)"ٌشاء وٌخذل وٌبتلً عدال

 
 المرآن

ٌْنَا َدا ْلنَا بَْعَض الن بٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض َوآتَ ُووَد }َوَربَُّن أَْعلَُم بَِمْن فًِ الس َماَواِت َواِْلَْرِض َولَمَْد فَض 
 [٘٘({ ]اإلسراء : َ٘٘زبُوًرا )

 التفسٌر:
ْلنا بعض النبٌٌن على بعض أعلم بَمن فً السموات واألرض.  -أٌها الرسول-وربن  ولمد فَضَّ

 بالفضابل وكثرة األتباع وإنزال الكتب، وأعطٌنا داود علٌه السبلم الزبور.
-وربن  ، أي:"[٘٘}َوَربَُّن أَْعلَُم بَِمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"أعلم بَمن فً السموات واألرض -أٌها الرسول

                                                             
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .ٕٓ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 البٌان: "فً منسوب ؼٌر وورد. ٕٔٔ/ ٖ" المجالس بهجة" فً السبلمً، لشمران منسوبًا ورد البٌت،(5)

 .ٓٓٔ/ ٔ" الزاهر"و ،ٗٙٔ/ ٖ" والتبٌٌن
 . ]بتصرؾ[ٓٓٔ/ٔانظر: الزاهر: (ٓٔ)
 .ٕٖٓشرح العمٌدة الطحاوٌة للبران: (ٔٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: وربن ٌا دمحم أعلم بمن فً السماوات واألرض  الطبري:"لال  
وما ٌصلحهم فإنه هو خالمهم ورازلهم ومدبرهم، وهو أعلم بمن هو أهل للتوبة والرحمة، ومن 
ماء هو أهل للعذاب، أهدى للحّك من سبك له منً الرحمة والسعادة، وأُضّل من سبك له منً الش

 .(ٔ)"والخذالن
ْلنَا بَْعَض النَّبٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض لوله تعالى:  ٌْنَا َداُووَد َزبُوًرا{ ]اإلسراء :  }َولَمَْد فَضَّ ، [َ٘٘وآتَ
ْلنا بعض النبٌٌن على بعض بالفضابل وكثرة األتباع وإنزال الكتب أي:" وأعطٌنا داود ، ولمد فَضَّ

 .(ٕ)" علٌه السبلم الزبور
ٌٌَِّن َعلَى بَْعٍض  ٌج:}عن ابن جر  ْلنَا بَْعَض النَّبِ كلم هللا موسى، وأرسل {، لال:"َولَمَْد فَضَّ

 .(ٖ)"دمحما إلى الناس كافَّة
اتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل وكلَّم موسى تكلٌما، وجعل هللا عٌسى كمثل آدم خلمه  لال لتادة:" 

من تراب، ثم لال له كن فٌكون، وهو عبد هللا ورسوله، من كلمة هللا وروحه، وآتى سلٌمان ُملكا 
ال ٌنبؽً ألحد من بعده، وآتى داود زبورا، كنا نحّدث دعاء عُلِّمه داود، تحمٌد وتمجٌد، لٌس فٌه 

رحبل  .(ٗ)"ل وال حرام، وال فرابض وال حدود، وؼفر لدمحم ما تمّدم من ذنبه وما تؤخَّ
 .(٘)الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه هللا إلى داود ، علٌه السبلم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"ثناء على هللا ودعاء وتسبٌح :«الزبور» لال الربٌع بن انس:" 
لٌس فٌه حد وال حكم وال فرٌضة وال حبلل وال حرام، خمسٌن ومابة  لال مماتل:" 

 .(2)سورة، فؤخبره هللا بهن لٌعلموا أنه نبً"
 أعلم أنه لد فضل بعض النبٌٌن -جل ثناإه  -معنى ذكر داود ههنا أن هللا  لال الزجاج:" 

 .(1)"المرآن، فمد أعطى هللا داود الزبوروإعطاءه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على بعض، أي فبل ٌنكروا تفضٌل دمحم 
عن أبً أمامة لال: "للت: ٌا نبً هللا، كم األنبٌاء؟ لال: مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا،  

 .(5)الرسل من ذلن ثبلثمابة وخمسة عشر جما ؼفٌرا"
آالؾ إلى بنً بعث هللا ثمانٌة آالؾ نبً ، أربعة »عن أنس لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : و 

 .(ٓٔ)«"إسرابٌل ، وأربعة آالؾ إلى سابر الناس
بعثت على إثر من ثبلثة آالؾ نبً من »وعن عن أنس أٌضا لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  

 .(ٔٔ)«"بنً إسرابٌل
 الفوابد:
 تمرٌر مبدأ الوحً اإللهً. -ٔ
ِه َوَسلََّم. ،أول الرسل نوح علٌه السبلم -ٕ ٌْ  وآخرهم دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
بٌان أن هللا تعالى أعلم بخلمه فهو ٌهب كل عبد ما أهله له حتى إنه فاضل بٌن أنبٌابه  -ٖ

 ورسله علٌهم السبلم فً الكماالت الروحٌة والدرجات العالٌة.

                                                             
 .2ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٕ٘/2(:صٖٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
( : "فٌه موسى ٕٓٔ/1. لال الهٌثمً فً المجمع )ٖ٘/ٖ، ورواه أبو نعٌم فً الحلٌة:ٓٙٔ/2مسند أبً ٌعلى: (ٓٔ)

 .بن عبٌدة الربذي وهو ضعٌؾ جًدا"
وهذا ؼرٌب من هذا الوجه وإسناده ال بؤس به ، رجاله كلهم  ، ولال:"2ٔٗ/ٕرواه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٔٔ)

 .معروفون إال أحمد بن طارق هذا ، فإنً ال أعرفه بعدالة وال جرح"
 ، ولال : "ؼرٌب".ٕٙٔ/ٖورواه أبو نعٌم فً الحلٌة: 



ٔ٘5 
 

 
 المرآن

ّرِ َعْنكُْم َواَل تَْحِوٌاًل )}لُِل اْدعُوا ال ِذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه َفاَل  ({ ]اإلسراء : ٌَْٙ٘مِلكُوَن َكْشَؾ الضُّ
٘ٙ] 

 التفسٌر:
لمشركً لومن: إن هذه المعبودات التً تنادونها لكشؾ الضّرِ عنكم ال تملن  -أٌها الرسول-لل 

ذلن، وال تمدر على تحوٌله عنكم إلى ؼٌركم، وال تمدر على تحوٌله من حال إلى حال، فالمادر 
 لى ذلن هو هللا وحده.ع

 -أٌها الرسول–لل  ، أي:"[ٙ٘}لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لهإالء المشركٌن أدعوا الذٌن زعمتم أنهم آلهة من دونه تعالى

 .(ٕ)"ادعوا الذٌن زعمتم أنهم آلهتكم :أي لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لمشركً لومن الذٌن ٌعبدون من  لال الطبري:" 

دون هللا من خلمه، ادعوا أٌها الموم الذٌن زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضّر ٌنزل بكم، 
 .(ٖ)" فانظروا هل ٌمدرون على دفع ذلن عنكم، أو تحوٌله عنكم إلى ؼٌركم، فتدعوهم آلهة

 .(ٗ)"من األصنام واألنداد ، أي:"}اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه {لال ابن كثٌر:
استعٌنوا فٌما ٌستمبلكم باألصنام التً عبدتموها من دون هللا حتى  لال المشٌري: أي:"

 .(٘)"تتحمموا أنه ال تنفعكم عبادة شىء من دون هللا، وال ٌضركم ترن ذلن
ّرِ َعْنكُْم َواَل تَْحِوٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فبل  ، أي:"[ٙ٘}فَبَل ٌَْمِلكُوَن َكْشَؾ الضُّ

 .(ٙ)"ٌستطٌعون رفع الببلء عنكم وال تحوٌله إلى ؼٌركم
 .(2)"ٌرٌد من السمم والفمر إلى الصحة والؽنى"لال ابن عباس:  

التحوٌل النمل  {:تحوٌبلوال }البإس والشدة،  :ٌعنً، "{كشؾ الضر عنكم} لال الواحدي: 
 .(1)"مكان إلى مكان من حال إلى حال، ومن

فإنهم ال ٌمدرون على ذلن، وال ٌملكونه، وإنما ٌملكه وٌمدر علٌه خالمكم لال الطبري:" 
 .(5)"وخالمهم

المعنى : أن الذي ٌمدر على ذلن هو هللا وحده ال شرٌن له الذي له  لال ابن كثٌر:"
 .(ٓٔ)"الخلك واألمر
 .(ٔٔ)"أن ٌحول ذلن الضر إلى ؼٌره أهون منه ابن ابً زمنٌن:أي:"لال 

 .(ٕٔ)"لٌل: هو ما أصابهم من المحط سبع سنٌن لال الثعلبً:"
 الفوابد:
لطع شبهة من أشرن ، وتمرٌر التوحٌد بالحكم على عدم استجابة اآللهة المدعاة لعابدٌها -ٔ

 سبحانه وتعالى. به
 فبل معبود بحك إال هللا. اآلٌة عامة فً كل ما ٌُْدعى من دون هللا، أن -ٕ

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .11/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 . ٖٔٔ/ٖاحكاه عنه الوادي فً لتفسٌر الوسٌط: (2)
 .ٖٔٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .2ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٙكشؾ والبٌان:ال (ٕٔ)
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 َعذَابَهُ إِن  }أُولَئَِن ال ِذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَلَْرُب َوٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُونَ 
 [1٘اإلسراء : ({ ]1َ٘عذَاَب َربَِّن َكاَن َمْحذُوًرا )

 التفسٌر:
أولبن الذٌن ٌدعوهم المشركون من األنبٌاء والصالحٌن والمبلبكة مع هللا، ٌتنافسون فً المرب 
من ربهم بما ٌمدرون علٌه من األعمال الصالحة، وٌؤُملون رحمته وٌخافون عذابه، إن عذاب 

 ربن هو ما ٌنبؽً أن ٌحذره العباد، وٌخافوا منه.
، [2٘بَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌَلةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب{ ]اإلسراء : }أُولَ لوله تعالى: 
أولبن اآللهة الذٌن ٌدعونهم من دون هللا هم أنفسهم ٌبتؽون المرب إلى هللا، وٌتوسلون إلٌه  أي:"

 .(ٔ)"بالطاعة والعبادة، فكٌؾ تعبدونهم معه؟
لفة، ألنهم أهل إٌمان  لال الطبري:ٌمول:"  ٌبتؽً المدعّوون أربابا إلى ربهم المُربة والزُّ

به، والمشركون باهلل ٌعبدونهم من دون هللا أٌهم بصالح عمله واجتهاده فً عبادته ألرب عنده 
 .(ٕ)"زلفة

 .(ٖ): المربة"«الوسٌلة»لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٗ)"المربة«: الوسٌلة: »ولتادة لال ابن عباس 
ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ{ ابن زٌد فً لوله:" عن  َل }َواْبتَؽُوا إِ

، لال: المحبّة، تحبّبوا إلى هللا. ولرأ: (٘)
 .(ٙ){"أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ }

اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب{ ]اإلسراء : }أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم لوله تعالى:وفً  
 ، وجوه من التفسٌر:[2٘

ناس من اإلنس ٌعبدون لوما من الجّن، فؤسلم الجّن وبمً اإلنس على أحدها : أنها نزلت فً 
؛ لاله عبد جنّ ال :ٌعنً {،أُولَِبَن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إَِلى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ :}كفرهم، فؤنزل هللا تعالى 

 .(1)، ولتادة(2)هللا بن مسعود
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص أسلموا  لال لتادة:"  كان أناس من أهل الجاهلٌة ٌعبدون نفرا من الجّن؛ فلما بعث النب

 .(5)"جمٌعا، فكانوا ٌبتؽون أٌهم ألرب
نزلت فً نفر من العرب كانو ٌعبدون نفرا من الجّن، فؤسلم  لال عبدهللا بن مسعود:" 

ٌَْبتَؽُوَن ِإلَى :}الجنٌون، واإلنس الذٌن كانوا ٌعبدونهم ال ٌشعرون بإسبلمهم، فؤنزلت  الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن 
 .(ٓٔ){"َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَربُ 

س الذٌن كانوا ٌعبدون الجن على استمر اإلن :أي": -رحمه هللا  -لال الحافظ ابن حجر 
عبادة الجن، والجن ال ٌرضون بذلن، لكونهم أسلموا، وهم الذٌن صاروا ٌبتؽون إلى ربهم 

 .(ٔٔ)"الوسٌلة، وهذا هو المعتمد فً تفسٌر اآلٌة
 .(ٕٔ)"الجن الذٌن كانت خزاعة تعبدهم :ٌعنً لال الفراء:" 

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/2ٔأخرجه عنهما الطبري: (ٗ)
 .[ٖ٘]المابدة : (٘)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔ - ٕٔ/ ٓٔ: فتح الباري(ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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ً الثانً : أنهم المبلبكة كانت تعبدهم لبابل من  ، وابن (ٔ)العرب، وهذا مروي عن ابن مسعود أٌضا
 (ٕ)وابن زٌد

 .(ٖ)"هإالء الذٌن عبدوا المبلبكة من المشركٌن لال ابن زٌد:"
كان لبابل من العرب ٌعبدون صنفا من المبلبكة ٌمال لهم "عبد هللا بن مسعود: لال 

ٌَْبتَؽُوَن }معشر العرب  {ٌَْدعُونَ  أُولَِبَن الَِّذٌنَ }الجّن، وٌمولون: هم بنات هللا، فؤنزل هللا عّز وجّل 
 .(ٗ){"إِلى َربِِّهُم الَوِسٌلَةَ 

 .(ٙ)، ومجاهد(٘). لاله ابن عباس عٌسى وعزٌر والمبلبكةأنهم: الثالث : 
 . (2)"ٌمول: إن هإالء ٌبتؽون إلى ربهم الوسٌلة"لال مجاهد:

 .(1)الرابع: أنهم: عٌسى وأمه وعزٌز. رواه أبو صالح عن ابن عباس
 .(5). وهذا المول رواه إبراهٌم عن ابن عباسعُزٌر والمسٌح والشمس والممرالخامس: 
وأولى األلوال بتؤوٌل هذه اآلٌة لول عبد هللا بن مسعود الذي  لال ابن جرٌر الطبري:" 

روٌناه. عن أبً معمر عنه، وذلن أن هللا تعالى ذكره أخبر عن الذٌن ٌدعوهم المشركون آلهة 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ومعلوم أن عُزٌرا لم ٌكن موجودا على عهد  أنهم ٌبتؽون إلى ربهم الوسٌلة فً عهد النب

الصبلة والسبلم، فٌبتؽً إلى ربه الوسٌلة وأن عٌسى لد كان ُرفع، وإنما ٌبتؽً إلى نبٌنا علٌه 
ربه الوسٌلة من كان موجودا حٌا ٌعمل بطاعة هللا، وٌتمّرب إلٌه بالصالح من األعمال. فؤما من 
 كان ال سبٌل له إلى العمل، فبم ٌبتؽً إلى ربه الوسٌلة. فإذ كان ال معنى لهذا المول، فبل لول فً
ذلن إال لول من لال ما اخترنا فٌه من التؤوٌل، أو لول من لال: هم المبلبكة، وهما لوالن 

 .(ٓٔ)"ٌحتملهما ظاهر التنزٌل
ٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُوَن َعذَابَهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وٌؤُملون رحمته  ، أي:"[2٘}َو

 .(ٔٔ)"وٌخافون عذابه

 .(ٕٔ)"وٌَخافُوَن أمره {،َرْحَمتَه}بؤفعالهم تلن  {َوٌَْرُجونَ "} لال الطبري: 
إن عذاب ربن هو ما  ، أي:"[2٘}إِنَّ َعذَاَب َربَِّن َكاَن َمْحذُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)"ٌنبؽً أن ٌحذره العباد، وٌخافوا منه
 .(ٗٔ)" ٌحذره المإمنون "لال ٌحٌى بن سبلم: 
 .(٘ٔ)"متمً {:َمْحذوًرا"}لال الطبري: 
إن الخوؾ والرجاء زمان لئلنسان فإذا استوى لامت له أحواله،  لال سهل بن عبدهللا:" 

لو وزن رجاء المإمن وخوفه »وإذا رجح أحدهما بطل اآلخر، أال ترى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
 .(ٔ)"(ٙٔ)«العتدال

                                                             
 .2ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٗ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٖٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .2ٖٗتفسٌر مجاهد: (2)
 .2ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .12ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .2ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٔ/ ٕ اإلٌمان وشعب 21ٔ/ 2 شٌبة أبً ابن مصنؾ(ٙٔ)
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 الفوابد:
والتوسل إلٌهم بالذبح والنذر هو بٌان حمٌمة عملٌه وهً أن دعاء األولٌاء واالستؽاثة بهم  -ٔ

باطل، إذ األولٌاء كانوا لبل موتهم ٌطلبون الوسٌلة إلى ربهم بؤنواع الطاعات  أمر
والمربات ومن كان ٌعبد ال ٌعبد. ومن كان ٌتمرب ال ٌتمرب إلٌه، ومن كان ٌتوسل ال 

إلى الذي ٌتوسل إلٌه بل ٌعبد الذي كان ٌعبد وٌتوسل إلى الذي كان ٌتوسل إلٌه وٌتمرب 
 كان ٌتمرب إلٌه، وهو هللا سبحانه وتعالى.

ٌعبده المشركون من دون هللا: األنبٌاء، أو كان المعلوم ٌمٌنًا أن ما فمن 
الصالحٌن، أو المبلبكة، أو الجن الذٌن أسلموا، أنهم فً شؽٍل شاؼل عنهم باهتمامهم 

بهم ٌرجون رحمته، باالفتمار إلى هللا بالعمل الصالح، والتنافس فً المُْرِب من ر
وٌخافون عذابه، فكٌؾ ٌُعبَُد من هذا حاله؟ لال تعالى: }أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إَِلى 
 ا{َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب َوٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُوَن َعذَابَهُ إِنَّ َعذَاَب َربَِّن َكاَن َمْحذُورً 

ن أهل الفضابل لما فً الخوؾ من مصلحة العباد، ولد لال تعالى أ -ٕ نه سبحانه لم ٌإّمِ
فٌمن َعبََده المشركون لفضله كعٌسى والمبلبكة: }لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَبَل 

ّرِ َعْنكُْم َواَل تَْحِوٌبًل ) ْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم ( أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَ ٌَْٙ٘مِلكُوَن َكْشَؾ الضُّ
اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب َوٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُوَن َعذَابَهُ إِنَّ َعذَاَب َربَِّن َكاَن َمْحذُوًرا{ 

ولال: ، [ٙ٘ولال تعالى: }َواْدعُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]األعراؾ: ، [2٘ - ٙ٘]اإلسراء: 
ْن هَُو لَانِ  ٌَْرُجو َرْحَمَة َربِّه{ ]الزمر: }أَمَّ ِل َساِجًدا َولَابًِما ٌَْحذَُر اآْلِخَرةَ َو ٌْ بل ، [5ٌت آنَاَء اللَّ

َ َعِزٌٌز َؼفُوٌر{ ]فاطر:  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ ولال تعالى ، [1ٕلال: }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ
ٌَْراِت َوٌَْدعُونََنا َرَؼبًا َوَرَهبًا{ فٌمن أثنى علٌه فً كتابه: }إِنَُّهْم َكانُ  وا ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ

ولال خلٌل هللا علٌه السبلم: }َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر ِلً َخِطٌبَتًِ ٌَْوَم ، [5ٓ]األنبٌاء: 

ٌن{ ]الشعراء:  ٌَْسِمٌِن [، ولم ٌمل: والذي ٌؽفُر لً، كما لال: }َوالَِّذي هَُو ٌُْطِعُمنًِ وَ 1ٕالّدِ
[، 1ٔ - 25( َوالَِّذي ٌُِمٌتُنًِ ثُمَّ ٌُْحٌٌِن{ ]الشعراء: 1ٓ( َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو ٌَْشِفٌِن )25)

ةً ال ممطوعةً مع رفٌع منزلته  بل َجَزَم فً جمٌع هذه األفعال، وجعل هذه المؽفرة مرُجوَّ
َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]إبراهٌم:  عند هللا، ومع عظٌم رجابه، حٌث لال: }َوَمْن َعَصاِنً فَإِنَّنَ 

 [، فكذلن فلٌكن العلماء.ٖٙ
ٌُْر 2ٕولال تعالى: }َوالَِّذٌَن هُْم ِمْن َعذَاِب َربِِّهْم ُمْشِفمُوَن ) ( إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َؼ

فَهم سبحانه لصبلحهم، كما أنه لم ٌُمَنِِّط المسرفٌن 1ٕ - 2َٕمؤُْموٍن{ ]المعارج:  [، فَخوَّ
فً المنوط من الفساد أٌضاً، فإن الخوؾ والرجاء َجنَاَحا العمل، وال ٌموم من رحمته لما 

الطابر إالَّ بجناحٌه مع األكثرٌن، ومتى عُِدَم أحُدهما كان المنوط أشدَّ فساداً، ولذلن لم 
من عمله وال منالبه بعد ؼفران ما تمدم من ذنبه وما تؤخر من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌنتمص رسول هللا 

 به.ذن
 

 المرآن
بُوَها َعذَابًا َشِدًٌدا َكاَن ذَِلنَ  فًِ اْلِكتَاِب  }َوإِْن ِمْن لَْرٌٍَة إِال  نَْحُن ُمْهِلكُوَها لَْبَل ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة أَْو ُمَعذِّ

 [1٘({ ]اإلسراء : 1َ٘مْسُطوًرا )
 التفسٌر:

ٌنزل بها عمابه بالهبلن فً الدنٌا وٌتوعَّد هللا الكفار بؤنه ما من لرٌٍة كافرة مكذبة للرسل إال وس
لبل ٌوم المٌامة أو بالعذاب الشدٌد ألهلها، كتاب كتبه هللا ولضاء أبرمه ال بد ِمن ولوعه، وهو 

 مسطور فً اللوح المحفوظ.

                                                                                                                                                                               
 .5٘تفسٌر التستري: (ٔ)
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بُوَها عَ لوله تعالى:  ذَابًا َشِدًٌدا{ }َوإِْن ِمْن لَْرٌٍَة إِالَّ نَْحُن ُمْهِلكُوَها لَْبَل ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة أَْو ُمعَذِّ
ما من لرٌٍة من المرى الكافرة التً عصْت أمر هللا وكذَّبْت رسله إال  ، أي:"[1٘]اإلسراء : 

 .(ٔ)"وسٌهلكها هللا إما باالستبصال الكلً أو بالعذاب الشدٌد ألهلها
بموت : لوله: }وإن من لرٌة إال نحن مهلكوها لبل ٌوم المٌامة{ لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٕ)"ٌكون موتهم بالعذاب: }أو معذبوها عذابا شدٌدا{، بؽٌر عذاب
 .(ٖ)"بالسٌؾ {،أو معذبوها عذابا شدٌدا} ،بالموت لال الفراء:" 
ٌمول تعالى ذكره: وما من لرٌة من المرى إال نحن مهلكو أهلها بالفناء،  لال الطبري:" 

فمبٌدوهم استبصاال لبل ٌوم المٌامة، أو معذّبوها، إما بببلء من لتل بالسٌؾ، أو ؼٌر ذلن من 
 .(ٗ)"صنوؾ العذاب عذابا شدٌدا

أْو } ،فمبٌدوها {:ْوِم اْلِمٌَاَمةِ َوإِْن ِمْن لَْرٌٍَة إِال نَْحُن ُمْهِلكُوَها لَْبَل ٌَ } عن مجاهد:لوله" 
بُوَها  . وفً رواٌة:"(٘)"بالمتل والببلء، لال: كل لرٌة فً األرض سٌصٌبها بعض هذا {:ُمعَذِّ

 .(ٙ)"سٌصٌبها هذا أو بعضه
لضاء من هللا كما تسمعون لٌس منه بّد، إما أن ٌهلكها بموت وإما أن ٌهلكها  لال لتادة:" 

 .(2)"ره، وكذّبوا رسلهبعذاب مستؤصل إذا تركوا أم
إذا ظهر الزنا والربا فً أهل لرٌة أذن هللا فً "عبد الرحمن بن عبد هللا: لال  
 .(1)"هبلكها
كان ذلن حكماً  ، أي:"[1٘}َكاَن ذَِلَن فًِ اْلِكتَاِب َمْسطُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(5)"مسطراً فً اللوح المحفوظ ال ٌتؽٌَّر
 .(ٓٔ)مكتوبا"لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ِ َسَبكَ }ولرأ ، فً أّم الكتاب لال ابن زٌد:"   .(ٔٔ){"لَْوال ِكتَاٌب ِمَن َّللاَّ

فً الكتاب الذي كتب فٌه كّل ما هو كابن، وذلن اللوح  :ٌعنً لال الطبري:" 
 :(ٕٔ)وٌعنً بموله )َمْسطُوًرا( مكتوبا مبٌنا، ومنه لول العجاج..المحفوظ

 لَْد لََدْر ... فً الكُتُِب األولى التً كان َسَطرْ واْعلَْم بؤنَّ ذَا الَجبلِل 
 .(ٖٔ)"أْمَرَن هذَا فاْحتَِفْظ فٌِِه النََّهرْ 

 الفوابد:
 تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر. -ٔ

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .2ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 بن عمر بها ٌمدح بٌتا 5ٕٕ أبٌاتها عدة مطولة أرجوزة من رإبة بن للعجاج الرجز مشطور من ثبلثة أبٌات(ٕٔ)

: موضع فً" الصحؾ" وفٌه( . ٕٔ-٘ٔ ص 5ٖٓٔ سنة لٌبسج صبع العجاج دٌوان انظر) معمر، ابن هللا عبٌد
 مبٌنا أي مسطورا: ولال( 1ٖٖ: ٔ) عبٌدة ألبً المرآن مجاز وانظر. واعلم موضع فً( فاعلم) و". الكتب"

 الفساد: بالتحرٌن والنتر( : نتر: اللسان) وفً. الخدٌعة: النتر: ولال. والتاء النون بفتح النتر رواٌته وفً مكتوبا
 .األبٌات" إلخ...  واعلم: "العجاج لال والضٌاع،

 .2ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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تارة أخرى، « مساكن الموم»تارة، و« الموم»ٌراد به « المرٌة»لفظ ومن الفوابد: أن  -ٕ
فمن األول لوله تعالى }وإن من لرٌة إال نحن مهلكوها لبل ٌوم المٌامة أو معذبوها عذابا 

، ومن الثانً لوله تعالى عن المبلبكة ضٌؾ إبراهٌم }إنا مهلكو [1٘اإلسراء:]شدٌدا{ 
 [.ٖٙالعنكبوت:]أهل هذه المرٌة{ 

 
 لمرآنا

ٌْنَا ثَُموَد الن الَةَ ُمْبِصَرةً فَ  لُوَن َوآتَ َظلَُموا بَِها }َوَما َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاآْلٌَاِت إاِل  أَْن َكذ َب بَِها اِْلَو 
 [1٘({ ]اإلسراء : 1َ٘وَما نُْرِسُل بِاآْلٌَاِت إاِل  تَْخِوٌفًا )

 التفسٌر:
سؤلها المشركون إال تكذٌب َمن سبمهم من األمم، فمد أجابهم وما منعَنا من إنزال المعجزات التً 

معجزة واضحة وهً النالة،  -وهم لوم صالح-هللا إلى ما طلبوا فكذَّبوا وهلكوا. وأعطٌنا ثمود 
فكفروا بها فؤهلكناهم. وما إرسالنا الرسل باآلٌات والعبر والمعجزات التً جعلناها على أٌدٌهم 

 وا وٌتذكروا.إال تخوٌؾ للعباد؛ لٌعتبر
 سبب النزول:

سؤل أهل مكة النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أن ٌجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ٌنجً عنهم  لال ابن عباس:"
الجبال فٌزرعون. فمٌل له: إن شبت أن تستؤنً بهم لعلنا نجتبً منهم، وإن شبت أن تإتٌهم الذي 

}َوَما أستؤنً بهم. فؤنزل هللا عز وجل:  سؤلوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلن من لبلهم، لال: ال، بل
لُوَن{  .(ٔ)"... اآلٌة َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاآْلٌَاِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِها اأْلَوَّ

لالت لرٌش للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: تزعم أنن نبً ٌوحى إلٌن، وأن سلٌمان  ولال الزبٌر بن العوام:"
سخرت له الرٌح ]والجبال[ ، وأن موسى سخر له البحر، وأن عٌسى كان ٌحًٌ الموتى، فادع 

هللا أن ٌسٌر عنا هذه الجبال، وٌفجر لنا األرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونؤكل، وإال فادع 
ا موتانا فنكلمهم وٌكلمونا، وإال فادع هللا أن ٌصٌر هذه الصخرة التً تحتن ذهبا هللا أن ٌحًٌ لن

فننحت منها وتؽنٌنا عن رحلة الشتاء والصٌؾ، فإنن تزعم أنن كهٌبتهم. فبٌنما نحن حوله إذ 
نزل علٌه الوحً، فلما سري عنه لال: والذي نفسً بٌده لمد أعطانً ما سؤلتم، ولو شبت لكان، 

بٌن أن تدخلوا فً باب الرحمة فٌإمن مإمنكم، وبٌن أن ٌكلكم إلى ما اخترتم  ولكنه خٌرنً
ألنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ]وال ٌإمن مإمنكم[ ، فاخترت باب الرحمة ]وأن ٌإمن 
مإمنكم[ وأخبرنً إن أعطاكم ذلن ثم كفرتم، أنه ٌعذبكم عذابا ال ٌعذبه أحدا من العالمٌن. 

باآلٌات إال أن كذب بها األولون وآتٌنا ثمود النالة مبصرة فظلموا  فنزلت: وما منعنا أن نرسل
بها ]حتى لرأ ثبلث آٌات[ ، ونزلت: ولو أن لرآنا سٌرت به الجبال أو لطعت به األرض أو كلم 

 .]ضعٌؾ[(ٕ)"به الموتى اآلٌة
ٌَاِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِهالوله تعالى:  لُوَن{ ]اإلسراء :  }َوَما َمنَعََنا أَْن نُْرِسَل بِاآْل ، [5٘اأْلَوَّ
 .(ٖ)"وما منَعنا من إنزال المعجزات التً سؤلها المشركون إال تكذٌب َمن سبمهم من األمم أي:"

                                                             
 فً أحمد وأخرجه( ٖٓٔ) التفسٌر فً النسابً أخرجه، و5ٕٙ-5ٕ٘أخرجه الواحدي فً اسباب النزول: (ٔ)

 ( .1ٕ٘/ ٔ) مسنده
 .الذهبً ووافمه وصححه( ٕٖٙ/ ٕ) المستدرن فً الحاكم وأخرجه
 .2ٙٔ ص النمول لباب فً السٌوطً وذكره ،( 2ٗ/ ٘ٔ) جرٌر ابن وأخرجه
 فً والضٌاء الدالبل فً والبٌهمً مردوٌه وابن والطبرانً المنذر وابن للبزار( 5ٓٔ/ ٗ) الدر فً نسبته وزاد
 .المختار
 .(2ٕٕ ،2ٕٔ/ ٕ) الدالبل فً والبٌهمً( كشؾ -ٕٕٕ٘) البزار عند وهو
: ضعٌؾ األٌلً عمر بن الجبار عبد: ضعٌؾ إسناده، و1ٕٓ-25ٕأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٕ)
 ( .1٘ٔ/ ٕ مجروحٌن) و[ ٙٙٗ/ ٔ تمرٌب]

 عبد عن األٌلً عمر بن الجبار عبد طرٌك من ٌعلى أبو رواه: ولال( 1٘/ 2) الزوابد مجمع فً الهٌثمً وذكره
 .الجمهور ضعفهما ولد وثك وكبلهما إبراهٌم بن عطاء بن هللا
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)



ٔٙ٘ 
 

أي : نبعث اآلٌات ونؤتً بها على ما سؤل لومن منن ، فإنه سهل علٌنا  لال ابن كثٌر:" 
ٌسٌر لدٌنا ، إال أنه لد كذب بها األولون بعدما سؤلوها ، وجرت سنتنا فٌهم وفً أمثالهم أنهم ال 

ُ إِّنًِ ُمنزلَُها ٌْكُْم  ٌإخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها ، كما لال هللا تعالى فً المابدة : : } لَاَل َّللاَّ َعلَ
بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن { ] المابدة :  بُهُ َعذَابًا ال أَُعذِّ [ ولال تعالى  ٘ٔٔفََمْن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمْنكُْم فَإِّنًِ أَُعذِّ

ٌَّنُوها ، فدعا صالح ربه ، فؤخرج له منها  عن ثمود ، حٌن سؤلوا آٌة : نالة تخرج من صخرة َع
موا بها"  أي : كفروا بمن خلمها ، وكذبوا رسوله وعمروا النالة فمال : } نالة على ما سؤلوا "فظل

ٌُْر َمْكذُوٍب { ] هود :   .(ٔ)"[ ٘ٙتََمتَّعُوا فًِ َداِركُْم ثبَلثَةَ أٌََّاٍم ذَِلَن َوْعٌد َؼ
َنا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْ م لوم وه-وأعطٌنا ثمود  ، أي:"[5٘}َوآتَ
 .(ٕ)"معجزة واضحة وهً النالة -صالح
أي : دالة على وحدانٌة من خلمها وصدق الرسول الذي أجٌب دعاإه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)" فٌها

ٌمول تعالى ذكره: ولد سؤل اآلٌات ٌا دمحم ِمن لَْبل لومن ثمود، فآتٌناها ما  لال الطبري:" 
سؤلت، وحملنا تلن اآلٌة نالة مبصرة، جعل اإلبصار للنالة. كما تمول للشجة: موضحة، وهذه 
حجه مبٌنة. وإنما عنى بالمبصرة: المضٌبة البٌنة التً من ٌراها كانوا أهل بصر بها، أنها هلل 

 .(ٗ){"والنَهاَر ُمْبِصًرا}ل: حجة، كما لٌ
ٌْنَا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً :"}عن لتادة    .(٘)"بٌِّنة :أي {،وآتَ
 .(ٙ)"لال: آٌة {،النَّالَةَ ُمْبِصَرةً  عن مجاهد:"} 
 .(2)"فكفروا بها فؤهلكناهم ، أي:"[5٘}فََظلَُموا بَِها{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
أي : كفروا بها ومنعوها ِشْربها ولتلوها ، فؤبادهم هللا عن آخرهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)" وانتمم منهم ، وأخذهم أخذ عزٌز ممتدر

ٌمول عّز وجّل: فكان بها ظلمهم، وذلن أنهم لتلوها وعمروها، فكان  لال الطبري:" 
ظلمهم بعمرها ولتلها، ولد لٌل: معنى ذلن: فكفروا بها، وال وجه لذلن إال أن ٌمول لابله أراد: 

 .(5)"فكفروا باهلل بمتلها، فٌكون ذلن وجها
وما إرسالنا الرسل  ، أي:"[5٘سراء : }َوَما نُْرِسُل ِباآْلٌَاِت إِالَّ تَْخِوٌفًا{ ]اإللوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"باآلٌات والعبر والمعجزات التً جعلناها على أٌدٌهم إال تخوٌؾ للعباد؛ لٌعتبروا وٌتذكروا
 .(ٔٔ)"نخوفهم باآلٌة فنخبرهم أنهم إن لم ٌإمنوا عذبهم لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول: وما نرسل بالعبر والذكر إال تخوٌفا للعباد لال الطبري:" 
 ، وجوه من التفسٌر:[5٘}َوَما نُْرِسُل ِباآْلٌَاِت إِالَّ تَْخِوٌفًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)أحدها : أن اآلٌات معجزات الرسل جعلها هللا تعالى من دالبل اإلنذار تخوٌفاً للمكذبٌن
 .(ٗٔ)الثانً : أنها آٌات االنتمام تخوٌفاً من المعاصً

                                                             
 .5ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .21ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .21ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .21ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .21ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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ل ثم إلى مشٌب ، لتعتبر بتملب الثالث : أنها  تملُُّب األحوال من صؽر إلى شباب ثم إلى تكهُّ
 .(ٔ)أحوالن فتخاؾ عالبة أْمرن ، وهذا لول أحمد بن حنبل رحمه هللا

 .(ٕ). لاله الحسنالموت الذرٌعالرابع: أنها: 
وإن هللا ٌخّوؾ الناس بما شاء من آٌة لعلهم ٌعتبرون، أو ٌذكَّرون، أو  لال لتادة:" 

ٌرجعون، ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود، فمال: ٌؤٌها الناس إن ربكم ٌستعتبكم 
 .(ٖ)"فؤعتبوه
وهكذا ُروي أن المدٌنة ُزلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات ، فمال  لال ابن كثٌر:" 

عمر:أحدثتم ، وهللا لبن عادت ألفعلن وألفعلن. وكذا لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث المتفك علٌه : 
 ، إن الشمس والممر آٌتان من آٌات هللا ، وإنهما ال ٌنكسفان لموت أحد وال لحٌاته ، ولكن هللا»

 «.عز وجل ، ٌرسلهما ٌخوؾ بهماعباده ، فإذا رأٌتم ذلن فافزعوا إلى ذكره ودعابه واستؽفاره
ٌا أمة دمحم ، وهللا ما أحد أؼٌر من هللا أن ٌزنً عبده أو تزنً أمته ، ٌا أمة دمحم ، وهللا :»ثم لال 

 .(٘)"(ٗ)«لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم للٌبل ولبكٌتم كثًٌرا
 الفوابد:
حكمة هللا تعالى : إذ إن المانع من عدم إعطاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اآلٌات على لرٌش بٌان -ٔ

التضت االمتناع عن إجابة الكفار بإرسال اآلٌات التً طلبوها، ألنه ثبت بالتجربة من 
 األمم السابمة، أنهم كذبوا باآلٌات ولم ٌإمنوا بها، فؤهلكهم هللا ودمرهم.

، فإّن حكمة هللا تعالى التضت إمهالهم وعدم إهبلكهم؛ ألن هللا وأما لوم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
تعالى علم أن منهم ومن ذرٌتهم من ٌإمن وٌنفع هللا به، فلم ٌجبهم إلى ما طلبوا، حتى ال 

 .(ٙ)ٌكون مصٌرهم مصٌر األلوام السابمٌن من الهبلن والدمار
هللا التً ٌهب خلمه لخسوؾ الشمس شرابع الخوؾ فمنها أن ٌتهٌب العبد بآٌات أن من  -ٕ

والممر والزالزل والرٌاح والعواصؾ والرعد والبرق والظلمة فً ؼٌر ولتها، وانمطاع 
 المطر فً ولته ونحو ذلن.

فإن هللا عز وجل وضع فً للوب عباده االنزعاج لهذه الحوادث، كما وضع 
ممر، وهدوء األرض فٌها السكون والطمؤنٌنة لما ٌخالفها، فلما كان ضٌاء الشمس وال

وسكون الرٌاح المإذٌة وخلك الحساب من الرعد والبرق وصفاء الهواء ونزول المطر 
فً ولته نعمة. وروحا من هللا تعالى ورحمة وجب أن ٌكون ما بخبلفها تهٌبا وتخوٌفا 

 ومإاخذة.
لال هللا عز وجل: }وما نرسل باآلٌات إال تخوٌفا{ فمن ؼفل عمن ٌبدو له من 

ترن ألجله لبٌحا كان فاعله ازداد جرمه وتؽلظ ذنبه واستحك من العماب ما لم ذلن ولم ٌ
 .(2)ٌكن مستحما لبله

  

                                                             
 .ٕٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 . 21ٗ/2ٔأخرجه الطبري:(ٕ)
 .21ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .(5ٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٗٗٓٔالبخاري برلم )صحٌح (ٗ)
 .5ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 . 5ٔٙ/ٕ:اإلسبلم إلى المشركٌن دعوة فً الكرٌم المرآن منهج انظر:(ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (2)
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 المرآن
ٌْنَاَن ِإال  فِتْنَةً ِللن اِس  ْإٌَا ال تًِ أََر  َوالش َجَرَة }َوإِْذ لُْلنَا لََن إِن  َرب َن أََحاَط بِالن اِس َوَما َجعَْلنَا الرُّ

فُُهْم فََما ٌَِزٌُدهُْم إاِل  طُْؽٌَانًا َكبًٌِرا )اْلَمْلعُونَةَ   [ٓٙ({ ]اإلسراء : ٓٙفًِ اْلمُْرآِن َونَُخّوِ
  التفسٌر:
حٌن للنا لن: إن ربن أحاط بالناس علًما ولدرة. وما جعلنا الرإٌا التً  -أٌها الرسول-واذكر 

اختباًرا للناس؛ لٌتمٌز كافرهم أرٌناكها ِعٌانًا لٌلة اإلسراء والمعراج من عجابب المخلولات إال 
ؾ  من مإمنهم، وما جعلنا شجرة الزلوم الملعونة التً ذكرت فً المرآن إال ابتبلء للناس. ونخّوِ

 المشركٌن بؤنواع العذاب واآلٌات، وال ٌزٌدهم التخوٌؾ إال تمادًٌا فً الكفر والضبلل.
 سبب النزول:
المرآن خوؾ به هذا الحً من لرٌش، لما ذكر هللا تعالى الزلوم فً  لال ابن عباس:" 

الثرٌد بالزبد، أما  فمال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزلوم الذي ٌخوفكم به دمحم؟ لالوا: ال، لال:
 {،َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآنِ  }وهللا لبن أمكننا منه لنتزلمنه تزلما! فؤنزل هللا تبارن وتعالى:

ٌَانًا َكبًٌِراَونُ  }ٌمول: المذمومة،  فُُهْم فََما ٌَِزٌُدهُْم إِالَّ طُْؽ  ]ضعٌؾ[.(ٔ){"َخّوِ
أٌها -واذكر  ، أي:"[ٓٙ}َوإِْذ لُْلنَا لََن إِنَّ َربََّن أََحاَط بِالنَّاِس{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"حٌن للنا لن: إن ربن أحاط بالناس علًما ولدرة -الرسول
وهذا حّض من هللا تعالى ذكره نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، على تبلٌػ رسالته، وإعبلم  لال الطبري:" 

منه أنه لد تمّدم منه إلٌه المول بؤنه سٌمنعه، من كّل من بؽاه سوءا وهبلكا، ٌمول جّل ثناإه: 
ج من واذكر ٌا دمحم إذ للنا لن إن ربن أحاط بالناس لدرة، فهم فً لبضته ال ٌمدرون على الخرو
 .(ٖ)"مشٌبته، ونحن مانعون منهم، فبل تتهٌَّب منهم أحدا، وامض لما أمرنان به من تبلٌػ رسالتنا

 ، أربعة ألوال:[ٓٙ}َوإِْذ لُْلنَا لََن إِنَّ َربََّن أََحاَط بِالنَّاِس{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)، وابن أبً نجٌح(ٗ)أحدها : معناه: أحاطت بالناس لدرته فهم فً لبضته، لاله مجاهد
 .(ٙ)الثانً : أحاط علمه بالناس ، لاله الكلبً

، وعروة بن (2)الثالث : أنه عصمن من الناس أن ٌمتلون حتى تبلػ رسالة ربن ، لاله الحسن
 . (5)، ولتادة(1)الزبٌر
 .(ٓٔ)"ٌمول: أحطت لن بالعرب أن ال ٌمتلون، فعرؾ أنه ال ٌُمتل لال الحسن:" 
 .(ٔٔ)"منعن من الناس حتى تبّلِػ رسالة ربن :أي لال لتادة:" 
 .(ٕٔ). لاله مماتل-ملسو هيلع هللا ىلص -حٌن أحاط علمه بؤهل مكة أن ٌفتحها على النبً :ٌعنًالرابع: 
 .(ٖٔ)"أهل مكة أي أنه سٌفتح لن :ٌعنً لال الفراء:" 
إِسرابٌل: }َوإِْذ وذلن لوله فً بنً ، ٌعنً أهل مكة خاصة« الناس» لال ٌحٌى بن سبلم:" 

ٌْنَاَن إِالَّ  :ٌعنً ،لُْلنَا لََن إِنَّ َربََّن أََحاَط بالناس{ ة. ولال: }َوَما َجعَْلَنا الرإٌا التً أََر أهل مكة خاصَّ

                                                             
 ..عنعنه ولد مدلس وهو إسحاق بن دمحم إسناده فً. 5ٕٙأخره الواحدي فً اسباب النزول: (ٔ)

 .2ٙٔ ص النمول لباب فً وذكره البعث فً والبٌهمً حاتم أبً وابن إسحاق البن( 5ٔٔ/ ٗ) الدر فً وعزاه
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .25ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .25ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .25ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓٗ-25ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .25ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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ٌعنً أهل مكَّة خاصة. ولال فً سورة ٌونس: }ٌاأٌها الناس{ ٌعنً أهل مكَّة  ،فِتْنَةً لِّلنَّاِس{
ة، }إِنََّما بَْؽٌُكُ  ْم على أَنفُِسكُْم{ . ولال فً سورة النَّْمل: }أَنَّ الناس َكانُوا ِبآٌَاِتنَا الَ ٌُولِنُوَن{ خاصَّ
ة  .(ٔ)"ٌعنً أهل مكة خاصَّ

ٌْنَاَن إِالَّ فِتْنَةً ِللنَّاِس{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْإٌَا الَّتًِ أََر وما  ، أي:"[ٓٙ}َوَما َجعَْلنَا الرُّ
جعلنا الرإٌا التً أرٌناكها ِعٌانًا لٌلة اإلسراء والمعراج من عجابب المخلولات إال اختباًرا 

 .(ٕ)"للناس؛ لٌتمٌز كافرهم من مإمنهم
ٌْنَاَن إِالَّ فِتْنًَة ِللنَّاِس{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ْإٌَا الَّتًِ أََر ، ثبلثة [ٓٙ}َوَما َجعَْلنَا الرُّ
 ألوال:
، (ٖ): أنها رإٌا عٌن لٌلة اإلسراء به من مكة إلى بٌت الممدس ، لاله ابن عباسأحدها 
، (5)، ومسروق(1)، وأبو مالن(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)والحسن
 .(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)،  وابن جرٌج(ٔٔ)، وإبراهٌم(ٓٔ)والضحان
هً رإٌا عٌن أرٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة أُسري به، ولٌست برإٌا  لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)"منام

كان ذلن لٌلة أُسري به إلى بٌت الممدس، فرأى ما رأى فكذّبه  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙٔ)"المشركون حٌن أخبرهم

أُسري به عشاء إلى بٌت الممدس، فصلى فٌه، وأراه هللا ما أراه من  لال الحسن:" 
اآلٌات، ثم أصبح بمكة، فؤخبرهم أنه أُسري به إلى بٌت الممدس، فمالوا له: ٌا دمحم ما شؤنن، 
أمسٌت فٌه، ثم أصبحت فٌنا تخبرنا أنن أتٌت بٌت الممدس، فعجبوا من ذلن حتى ارتّد بعضهم 

 .(2ٔ)"عن اإلسبلم
لال كفار أهل مكة: ألٌس من كذب ابن أبً كبشة أنه ٌزعم أنه سار  لحسن:"ولال ا 

 .(1ٔ)"مسٌرة شهرٌن فً لٌلة
هللا أراه من اآلٌات والعبر فً مسٌره إلى بٌت الممدس. ذُكر لنا أن ناسا  لال لتادة:" 

بوا له، وعجبوا منه، ارتّدوا بعد إسبلمهم حٌن حدثهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمسٌره، أنكروا ذلن وكذّ 
 .(5ٔ)"ولالوا: تحّدثنا أنن سرت مسٌرة شهرٌن فً لٌلة واحدة

أراه هللا من اآلٌات فً طرٌك بٌت الممدس حٌن أُسري به، نزلت  لال ابن جرٌج:" 
سنٌن من العشر التً مكثها بمكة، ثم  فرٌضة الصبلة لٌلة أُسري به لبل أن ٌهاجر بسنة وتسع

                                                             
 .2ٓٔ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر لتصارٌؾ(ٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٕ٘/2(:صٕٕٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٗ/2ٔانظر: الطبري: (ٗ)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓٗ/2ٔانظر: الطبري: (2)
 .1ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٖٕٕ٘/2(:صٕٕٖٖٔ، وابن ابً حاتم)1ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .1ٓٗ/2ٔرجه الطبري:أخ (ٙٔ)
 .1ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .1ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .1ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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ش: تعشى فٌنا وأصبح فٌنا، ثم زعم أنه جاء الشام فً لٌلة ثم رجع، رجع من لٌلته، فمالت لرٌ
 .(ٔ)"واٌم هللا إن الحدأة لتجٌبها شهرٌن: شهرا ممبلة، وشهرا ُمدبرة

هذا حٌن أُسري به إلى بٌت الممدس، افتتن فٌها ناس، فمالوا: ٌذهب إلى  لال ابن زٌد:" 
ٌْها  ٌِْه السَّبلُم بالبَُراِق ِلٌَْحِملَنًِ َعلَ ا أتانًِ َجْبَراِبٌُل َعلَ بٌت الممدس وٌرجع فً لٌلة: ولال: "لَمَّ

ٌْها َجْبرَ  ٌْها، َواْنمَبَض بَْعُضها إلى بَْعٍض، فَنََظَر إِلَ ْت بؤذَُن ابٌُِل، فماَل: َوالَِّذي بَعَثَِنً بالَحّك ِمْن َصرَّ
ْت َعَرلا حتى ساَل ما  ٌْها َواْرفَضَّ ْت بؤُذُنَ ٌٌْر ِمْنهُ، لاَل: فَصرَّ ِعْنِدِه ما َركبََن أَحٌد ِمْن َولَِد آَدَم َخ

ن دمحم لٌنتهً حتى تَْحتَها، وكاَن ُمْنتََهى َخْطُوها ِعْنَد ُمْنتََهى َطْرفها" فلما أتاهم بذلن، لالوا: ما كا
ٌؤتً بكذبة تخرج من ألطارها، فؤتوا أبا بكر رضً هللا عنه فمالوا: هذا صاحبن ٌمول كذا وكذا، 
فمال: ولد لال ذلن؟ لالوا: نعم، فمال: إن كان لد لال ذلن فمد صدق، فمالوا: تصّدله إن لال ذهب 

كم، أصّدله بخبر السماء، إلى بٌت الممدس ورجع فً لٌلة؟ فمال أبو بكر: إي، نزع هللا عمول
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: إنا لد جبنا بٌت  والسماء أبعد من بٌت الممدس، وال أصّدله بخبر بٌت الممدس؟ لالوا للنب
الممدس فصفه لنا، فلما لالوا ذلن، رفعه هللا تبارن وتعالى ومثله بٌن عٌنٌه، فجعل ٌمول: هو 

 .(ٕ)"ؤ منه حرفا، فمالوا: هذا رجل ساحركذا، وفٌه كذا، فمال بعضهم: وأبٌكم إن أخط
ٌرٌد: ما أرٌنان لٌلة اإلسراء إال فتنة لهم، حتى لال بعضهم: ساحر،  لال الفراء:" 

 .(ٖ)"وكاهن، وأكثروا
صلى هللا -لال الماوردي:" وكانت الفتنة ارتداد لوم كانوا أسلموا حٌن أخبرهم النبً 

 .(ٗ)أنه أُسرَي به" -علٌه وسلم
لبل الولت ٌوم الحٌبٌة ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنها رإٌا نوم رأى فٌها أنه ٌدخل مكة ، فعجل النبً 

فرجع فمال ناس لد كان لال إنه سٌدخلها فكانت رجعته فتنتهم ، وهذا مروي عن ابن عباس 
 ً  .(٘)أٌضا

دخل مكة هو وأصحابه، وهو ٌومبذ ٌمال: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُري أنه  لال ابن عباس:" 
ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص السٌر إلى مكة لبل األجل، فرّده المشركون، فمالت أناس: لد رّد  بالمدٌنة، فعجَّ

 .(ٙ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولد كان حدثنا أنه سٌدخلها، فكانت رجعته فتنتهم
ٌعلون على منابره ٌنزون نزو المردة . فساءه ، وهذا لول الثالث : أنها رإٌا منام رأى فٌها لوماً 

 . (2)سهل بن سعد
رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنً فبلن ٌنزون على منبره نزو المردة، فساءه  لال سهل بن سعد:" 

ٌَا ا:}ذلن، فما استجمع ضاحكا حتى مات، لال: وأنزل هللا عّز وجّل فً ذلن  ْإ لَِّتً َوَما َجعَْلنَا الرُّ
ٌْنَاَن إِال فِتْنَةً ِللنَّاِس   .(1)".... اآلٌة {أََر

إنما هً دنٌا » :فؤوحى هللا إلٌه ،رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنً أمٌة على المنابر فساءه ذلنأنه الرابع: 
ببلء  :ٌعنً {،وما جعلنا الرإٌا التً أرٌنان إال فتنة للناس}فمرت عٌنه وهً لوله: « أعطوها
 .]ضعٌؾ[(5). وهذا لول سعٌد بن المسٌبللناس

                                                             
 .1ٕٗ-1ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 رأى: لال: "ولفظه ٖٓٔ/٘ المنثور الدر فً السٌوطً ذكره. وٖٕٕٙ/2(:صٕٖٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)

 فمرت ،"أعطوها دنٌا هً إنما" إلٌه هللا فؤوحى ذلن، فساءه المنابر على أمٌة بنً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول
ْإٌا َجعَْلنَا َوَما: }لوله وهً عٌنه، ٌْنَانَ  الَّتًِ الرُّ  حاتم أبً ابن إلى ونسبه ".للناس ببلء ٌعنً{ ِللنَّاِس  فِتْنَةً  إاِلَّ  أََر
 .عساكر وابن الدالبل فً والبٌهمً مردوٌه وابن
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أرٌت بنً أمٌة على »لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،عن ٌعلً بن مرةوأخرج ابن ابً حاتم 
وما :}واهتم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لذلن: فؤنزل هللا  ،«منابر األرض وسٌتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء

 . ]ضعٌؾ[(ٔ)"{لتً أرٌنان إال فتنة للناسجعلنا الرإٌا ا
 .(ٕ)ضعٌفة الكل أسانٌد بؤناتٌن الرواٌتٌن وأمثالها ه على حجر ابن حكم ولد

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: عنى به رإٌا رسول هللا  لال الطبري:"
ملسو هيلع هللا ىلص ما رأى من اآلٌات والعبر فً طرٌمه إلى بٌت الممدس، وبٌت الممدس لٌلة أُسري به، ولد 

وإنما لُلنا ذلن أولى بالصواب، إلجماع الحجة من أهل ، ذكرنا بعض ذلن فً أّول هذه السورة
هذه اآلٌة إنما نزلت فً ذلن، وإٌاه عنى هللا ّعز وجّل بها، فإذا كان ذلن كذلن،  على أنالتؤوٌل 

فتؤوٌل الكبلم: وما جعلنا رإٌان التً أرٌنان لٌلة أسرٌنا بن من مكة إلى بٌت الممدس، إال فتنة 
ا أُخبروا بالرإٌا التً  رآها، علٌه للناس: ٌمول: إال ببلء للناس الذٌن ارتّدوا عن اإلسبلم، لمَّ

الصبلة والسبلم وللمشركٌن من أهل مكة الذٌن ازدادوا بسماعهم ذلن من رسول هللا صلى هللا 
 .(ٖ)"علٌه وسلم تمادٌا فً ؼٌهم، وكفرا إلى كفرهم

وما جعلنا شجرة  ، أي:"[ٓٙ}َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ذكرت فً المرآن إال ابتبلء للناس الزلوم الملعونة التً

َجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، أربعة ألوال:[ٓٙ}َوالشَّ
، (1)، ولتادة(2)، ومجاهد (ٙ)، والحسن(٘)أحدها : أنها شجرة الزلوم طعام األثٌم ، لاله ابن عباس

، (ٗٔ)، ومسروق(ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، وأبو مالن(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)والضحان
 .(2ٔ)، والفراء(ٙٔ)، ومماتل(٘ٔ)وطاووس، وابن زٌد

لال الماوردي:"وكانت فتنتهم بها لول أبً جهل وأشٌاعه : النار تؤكل الشجر فكٌؾ 
 .(1ٔ)تنبتها"

                                                                                                                                                                               

 بن سعٌد عن جدعان، بن زٌد بن علً عن سفٌان، طرٌك من 5ٓ٘/٘ الدالبل فً البٌهمً أخرجه ولد هذا
 ".منبره على" ولفظه. نحوه - المسٌب
 .ضعٌفة الكل وأسانٌد: عمبه: حجر ابن لال. مرسل إنه ثم ضعٌؾ، جدعان بن زٌد بن علً: للت
 - المسٌب بن سعٌد عن جدعان، بن زٌد بن علً عن سفٌان، طرٌك من 5ٓ٘/٘ الدالبل فً البٌهمً أخرجه
 ".منبره على" ولفظه. نحوه
 :الباري فتح] .ضعٌفة الكل وأسانٌد: عمبه: حجر ابن لال. مرسل إنه ثم ضعٌؾ، جدعان بن زٌد بن علًفٌه 
1/ٖ51] 
أخرج ابن  ، ولال:"5ٖٓ/٘، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور:ٖٖٕٙ/2(:صٖٕٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)

 .." ثم ذكر الحدٌث.أبً حاتم عن ٌعلى بن مرة عن علً رضً هللا عنه
 .51ٖ/1 الباري فتحانظر:  (ٕ)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٕ٘/2(:صٕٕٖٖٔ، و تفسٌرابن أبً حاتم)1ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٙٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٖٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (1ٔ)
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هً شجرة الزلوم، لال أبو جهل: أٌخّوفنً ابن أبً كبشة بشجرة  لال ابن عباس:"
لوم، ثم دعا بتمر وُزبد، فجعل ٌمول: زلمنً، فؤنزل هللا تعالى  َطْلعَُها َكؤَنَّهُ ُرُءوُس :}الزَّ

فُُهْم فََما ٌَِزٌُدهُْم إِال طُْؽٌَاًنا َكبًٌِرا  .(ٔ){"الشٌََّاِطٌِن( وأنزل )َونَُخّوِ
ً شجرة الزلوم، خّوؾ هللا بها عباده، فافتتنوا بذلن، حتى لال وه لال ابن عباس:"

لابلهم أبو جهل بن هشام: زعم صاحبكم هذا أن فً النار شجرة، والنار تؤكل الشجر، وإنا وهللا 
ما نعلم الزلوم إال التمر والزبد، فتزلموا، فؤنزل هللا تبارن وتعالى حٌن عجبوا أن ٌكون فً النار 

، إنً خلمتها من النار،  {َشَجَرةٌ تَْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم َطْلعَُها َكؤَنَّهُ ُرُءوُس الشٌََّاِطٌنِ إِنََّها }شجرة 
 .(ٕ)"وعذّبت بها من شبت من عبادي

وٌمولون: تزلموا هذا الزلوم. لال  فإن لرٌشا كانوا ٌؤكلون التمر والزبد، لال الحسن:"
 .(ٖ)"الحسن، لال: فوصفها هللا لهم فً الصافاتأبو رجاء: فحدثنً عبد المّدوس، عن 

لال أبو جهل وكفار أهل مكة: ألٌس من كذب ابن أبً َكبشة أنه ٌوعدكم  لال الحسن:" 
لال: هً  {َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآنِ }بنار تحترق فٌها الحجارة، وٌزعم أنه ٌنبت فٌها شجرة 

لوم  .(ٗ)شجرة الزَّ
الزلوم التً سؤلوا هللا أن ٌمؤل بٌوتهم منها، ولال: هً الصَّرفَان بالزبد  زٌد:"لال ابن  

تتزلمه، والصرفان: صنؾ من التمر، لال: ولال أبو جهل: هً الصرفان بالزبد، وافتتنوا 
 .(٘)"بها

 . (2)-فً رواٌة أخرى–التً تلتوي على الشجر، لاله ابن عباس  (ٙ)«الكشوت»الثانً : هً 
أن عبد هللا بن الحارث بن نوفل، أرسله إلى ابن عباس، ٌسؤله " :بنً هاشمعن مولى  

عن الشجرة الملعونة فً المرآن؟ لال: هً هذه الشجرة التً تلوي على الشجرة، وتجعل فً 
 .(1)"الماء، ٌعنً الكشوثً

مع األحزاب ، حكاه الماوردي عن ابن  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أنهم الٌهود تظاهروا على رسول هللا 
 . (5)بحر

 الرابع : أن النبً رأى فً منامه لوماً ٌصعدون المنابر ، فشك علٌه ، فؤنزل هللا تعالى:
 .(ٓٔ). لاله سعٌد بن المسٌب}َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونََة فًِ اْلمُْرآِن{

المرأة كاألؼصان لال الماوردي:" والشجرة كناٌة عن المرأة ، والجماعة أوالد 
 .(ٔٔ)للشجر"
ابن أبً حاتم من حدٌث عبد . رواه أن الشجرة الملعونة: الحكم بن أبً العاص وولدهالخامس: 
 .(ٖٔ). لال ابن حجر:"وإسناده ضعٌؾ"(ٕٔ)هللا بن عمرو

                                                             
 .1ٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 . 1ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري:(٘)
 .والتاج اللسان انظر) سوادٌة لفظة وهً. األرض فً له عرق وال باألؼصان، ٌتعلك نبت: والكشوثا الكشوث،(ٙ)

 .والتاج
 .12ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .12ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 -هللا عنهما وأخرج ابن أبً حاتم عن ابن عمر رضً » ، وفٌه5ٖٓ/٘عزاه إلٌه السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٔ)

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: رأٌت ولد الحكم بن أبً العاص على المنابر كؤنهم المردة وأنزل هللا فً ذلن }وما جعلنا الرإٌا 
 .«التً أرٌنان إال فتنة للناس والشجرة الملعونة{ ٌعنً الحكم وولده

 .55ٖ/1 الباري فتح(ٖٔ)
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الصواب عندنا لول من لال: عنى بها شجرة الزلوم، إلجماع الحجة من  لال الطبري:" 
أهل التؤوٌل على ذلن، ونصبت الشجرة الملعونة عطفا بها على الرإٌا. فتؤوٌل الكبلم إذن: وما 
جعلنا الرإٌا التً أرٌنان، والشجرة الملعونة فً المرآن إال فتنة للناس، فكانت فتنتهم فً الرإٌا 

داد من ارتّد، وتماِدي أهل الشرن فً شركهم، حٌن أخبرهم رسول هللا صلى ما ذكرت من ارت
هللا علٌه وسلم بما أراه هللا فً مسٌره إلى بٌت الممدس لٌلة أُسري به، وكانت فتنهم فً الشجرة 
الملعونة ما ذكرنا من لول أبً جهل والمشركٌن معه: ٌخبرنا دمحم أن فً النار شجرة نابتة، 

 .(ٔ)"جر فكٌؾ تنبت فٌها؟والنار تؤكل الش
فُُهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ؾ المشركٌن بؤنواع العذاب  ، أي:"[ٓٙ}َونَُخّوِ ونخّوِ
 .(ٕ)"واآلٌات
 .(ٖ)"ونخّوؾ هإالء المشركٌن بما نتوعدهم من العموبات والنكال لال الطبري:" 
 .(ٗ)"لال: أبو جهل لشجرة الزلوم {،ونخوفهمعن مجاهد:"} 
ٌَانًا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء : تعالى:لوله   ٌَِزٌُدهُْم إِالَّ طُْؽ وال ٌزٌدهم التخوٌؾ  ، أي:"[ٓٙ}فََما 

 .(٘)"إال تمادًٌا فً الكفر والضبلل
فما ٌزٌدهم تخوٌفنا إال طؽٌانا كبٌرا، ٌمول: إال تمادٌا وؼٌا كبٌرا فً  لال الطبري:" 

كفرهم وذلن أنهم لما ُخّوفوا بالنار التً طعامهم فٌها الزلوم دعوا بالتمر والزبد، ولالوا: تزلموا 
 .(ٙ)"من هذا
 .(2)"ما ٌزٌد أبا جهل إال طؽٌانا كبٌرا" مجاهد: لال: 
َجَرةَ الَمْلعُونَةَ :"}لال ابن جرٌج   لال: طلعها كؤنه رءوس الشٌاطٌن، والشٌاطٌن  {،َوالشَّ

َجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآنِ }ملعونون. لال  لما ذكرها زادهم افتتانا وطؽٌانا، لال هللا تبارن  {َوالشَّ
فُُهْم فََما ٌَِزٌُدهُْم إِال طُْؽٌَاًنا َكبًٌِرا}وتعالى،   .(1){"َونَُخّوِ

 ابد:الفو
 بٌان علة اإلسراء والمعراج، وذكر شجرة الزلوم فً المرآن الكرٌم. -ٔ
 .معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته؛ وأن العوالم كلها فً لبضته -ٕ
، لال اإلٌمان ٌزٌد حتى ٌبلػ أعلى درجاته، والكفر ٌزٌد حتى ٌسفل إلى أدنى دركاتهأن  -ٖ

ٌَِزٌُدهُْم } تعالى: فُُهْم فََما   {.إِال طُْؽٌَانًا َكبًٌِراَونَُخّوِ
 الكرٌم المرآن به نطك وما وسلم علٌه هللا صلى الرسول به أخبر ما بكل اإلٌمان ٌجب -ٗ

 .والمعراج اإلسراء بخبر اإلٌمان ذلن ومن
 وعرج وسلم علٌه هللا صلى بالنبً أسري ولد حك، والمعراج: "الطحاوي لال
 شاء، بما هللا وأكرمه العبل، من هللا شاء حٌث إلى ثم السماء، إلى الٌمظة فً بشخصه
 . (5)"واألولى اآلخرة فً علٌه هللا فصلى رأى ما الفإاد كذب ما أوحى، ما إلٌه وأوحى

 المرآن
({ ]اإلسراء ٔٙ}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِل  إِْبِلٌَس لَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْمَت ِطٌنًا )

 :ٙٔ] 

 التفسٌر:

                                                             
 .12ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٕٙ/2(:صٕٖٖٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .12ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٕٙ/2(:صٕٖٖٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .12ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٙٔ: الطحاوٌة شرح: انظر(5)
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واذكر لولنا للمبلبكة: اسجدوا آلدم تحٌة وتكرًٌما، فسجدوا جمٌعًا إال إبلٌس، استكبر وامتنع عن 
 السجود لاببل على سبٌل اإلنكار واالستكبار: أأسجد لهذا الضعٌؾ، المخلوق من الطٌن؟

واذكر لولنا للمبلبكة:  ، أي:"[ٔٙ:  }َوإِْذ لُْلَنا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم{ ]اإلسراءلوله تعالى: 
 .(ٔ)"اسجدوا آلدم تحٌة وتكرًٌما

.(ٕ)فكانت الطاعة هلل ، والسجدة آلدم ، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له مبلبكته"": لال لتادة   
فسجدوا جمٌعًا إال إبلٌس، استكبر  ، أي:"[ٔٙ}فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"وامتنع عن السجود
ًٌِّرا"«الحارث»: كان اسم إبلٌس السدي" لال   ، وإنما سمً إبلٌس حٌن أبلس متح

(ٗ).  
لال ابن عباس:" إبلٌس، أبلسه هللا من الخٌر كله، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة 

.(٘)لمعصٌته"  
كان لد توّسم بؤفعال المبلبكة وتشبه بهم وتعبد وتنسن  -أي إبلٌس-أنه لال ابن كثٌر:" 

.(ٙ)فلهذا دخل فً خطابهم، وعصى بالمخالفة"  
على سبٌل اإلنكار  ، أي: لال"[ٔٙ}لَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْمَت ِطٌنًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2)"واالستكبار: أأسجد لهذا الضعٌؾ، المخلوق من الطٌن
 .(1)"ٌفتخر علٌه الجاهل بؤنه ُخِلَك من نار، وخلك آدم من طٌن لال الطبري:" 
بعث رّب العّزة تبارن وتعالى إبلٌس، فؤخذ من أدٌم األرض، من  لال ابن عباس:" 

عذبها وملحها، فخلك منه آدم، فكل شًء ُخلك من عذبها فهو صابر إلى السعادة وإن كان ابن 
بر إلى الشماوة وإن كان ابن نبٌٌن؛ ومن ثم لال كافرٌن، وكّل شًء َخلمه من ِملحها فهو صا

: أي هذه الطٌنة أنا جبت بها، ومن ثم سُّمً آدم. ألنه ُخلك من {أَأَْسُجُد ِلَمْن َخَلْمَت ِطٌنًا}إبلٌس 
 .(5)"أدٌم األرض

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان فضل آدم على المبلبكة؛ وجهه أن هللا أمر المبلبكة أن ٌسجدوا له  -ٔ

 تعظٌماً له.
ومنها: أن السجود لؽٌر هللا إذا كان بؤمر هللا فهو عبادة؛ ألن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء؛  -ٕ

ولذلن لما امتنع إبلٌس عن هذا كان من الكافرٌن؛ ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة 
ؾ على كفر تارن الصبلة؛ لال: ألنه إذا كان إبلٌس كفر بترن سجدة واحدة أُمر بها، فكٌ

عن ترن الصبلة كاملة؟! وهذا االستدالل إن استمام فهو هو؛ وإن لم ٌستمم فمد دلت 
نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وألوال الصحابة على كفر تارن الصبلة كفراً أكبر 

 مخرجاً عن الملة.
م إذا أمر هللا تعالى به كان عبادة لصة إبراهٌم علٌه السبلم،  وٌدل على أن المحرَّ

هللا أن ٌذبح ابنه إسماعٌل فامتثل أمر هللا؛ ولكن هللا رحمه، ورحم ابنه برفع  حٌن أمره
ذلن عنهما، حٌث لال تعالى: }فلما أسلما وتلَّه للجبٌن * ونادٌناه أن ٌا إبراهٌم * لد 

[ ؛ ومن المعلوم أن ٘ٓٔ.  ٖٓٔصدلت الرإٌا إنا كذلن نجزي المحسنٌن{ ]الصافات: 
، لكن لما أمر هللا عّز وجّل به كان امتثاله عبادة.لتل االبن من كبابر الذنوب  

                                                             
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)

 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2تفسٌر الطبري)( ٕ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)

 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)ٗ)
 55/ٔ(:ص2ٖٓ(تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)

 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .11ٗ/2ٔتفسٌرالطبري: (1)
 .11ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
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ومن فوابد اآلٌة: أن إبلٌس . والعٌاذ باهلل . جمع صفات الذم كلها: اإلباء عن األمر؛  -ٖ
ٌمتثل أمر  واالستكبار عن الحك، وعلى الخلك؛ والكفر؛ إبلٌس استكبر عن الحك؛ ألنه لم

[ ؛ فاستكبر فً نفسه، ٕٔنه{ ]األعراؾ: هللا؛ واستكبر على الخلك؛ ألنه لال: }أنا خٌر م
 وحمر ؼٌره؛ و"الكبر" بطر الحك، وؼمط الناس

 المرآن
ٌ تَهُ  ْرتَِن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َِلَْحتَنَِكن  ذُّرِ ً  لَئِْن أَخ  ْمَت َعلَ ٌْتََن َهذَا ال ِذي َكر  ({ ٕٙإِال  لَِلٌاًل ) }لَاَل أََرأَ

 [ٕٙ]اإلسراء : 

 ر:التفسٌ
ًٌا إلى  ؟ لبن أبمٌتنً ح ًَّ ولال إبلٌس جراءة على هللا وكفًرا به: أرأٌت هذا المخلوق الذي مٌزته عل
 ٌوم المٌامة ألستولٌنَّ على ذرٌته باإلؼواء واإلفساد، إال المخلصٌن منهم فً اإلٌمان، وهم للٌل.

{ لوله تعالى:  ًَّ ْمَت َعلَ ٌْتََن َهذَا الَِّذي َكرَّ ولال إبلٌس  ، أي:"[ٕٙ]اإلسراء : }لَاَل أََرأَ
؟ ًَّ  .(ٔ)"جراءة على هللا وكفًرا به: أرأٌت هذا المخلوق الذي مٌزته عل

 .(ٕ)"فؤمرتنً بالسجود له لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖ)"فضلت :أي لال ابن لتٌبة:" 
، فؤمرتنً بالسجود له،  لال الطبري:"  ًّ ٌمول تعالى ذكره: أرأٌت هذا الذي كّرمته عل

 .(ٗ)"وٌعنً بذلن آدم
أخبرنً عن هذا الذي كرمت علً لم كرمته علً ولد لال الزجاج: تمدٌر الكبلم: " 

 .(٘)"خلمتنً من نار وخلمته من طٌن
ْرتَِن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]اإلسلوله تعالى:  ألستولٌنَّ على ذرٌته  ، أي:"[ٕٙراء : }َلبِْن أَخَّ

 .(ٙ)"باإلؼواء واإلفساد، إال المخلصٌن منهم فً اإلٌمان، وهم للٌل

 .(2)"لبن متعتنً إلى ٌوم المٌامة :ٌمول لال مماتل:" 
ٌَّتَهُ إِالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ألستولٌنَّ على ذرٌته  ، أي:"[ٕٙ}أَلَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ

 .(1)"باإلؼواء واإلفساد، إال المخلصٌن منهم فً اإلٌمان، وهم للٌل
 .(5)"المعصومٌن :ٌعنى {،إال للٌبل}ٌمول: ألستولٌن علٌهم  لال الطبري:" 
ألستولٌن :ألسم عدّو هللا، فمال لربه: لبن أخرت إهبلكً إلى ٌوم المٌامة  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"وألستمٌلنهم علٌهم، وألستؤصلنهم،
وهذا المول منه بعد ما أمر بالسجود، وذلن ظن منه، حٌث وسوس  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

 .(ٔٔ)"إلى آدم فلم ٌجد له عزما أي صبرا
لال إبلٌس: إن آدم خلك من تراب ومن طٌن خلك "عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال:  

فصدق ظنه  {،ألحتنكن ذرٌته إال للٌبل} ،ضعٌفا وإنً خلمت من نار والنار تحرق كل شىء
 .(ٕٔ)"علٌهم

 .(ٖ)، والفراء(ٕ)، والكلبً(ٔ)أحدها : معناه ألستولٌن علٌهم بالؽلبة ، لاله ابن عباس

                                                             
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .11ٗ/2ٔتفسٌرالطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖمعانً المرآن:  (٘)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .11ٗ/2ٔتفسٌرالطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٕٖٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٗ).  لاله مجاهدمثل زناق النالة والدابة وهً حناكها ألحتوٌنهمالثانً: 
 .(٘)الثالث : معناه :ألضلنهم باإلؼواء. لاله ابن زٌد

 .(2)، والزجاج(ٙ)ألستؤصلنهم باإلؼواء. لاله ابن لتٌبة الرابع :
ٌمال: احتنن الجراد ما على األرض كله؛ إذا أكله كله. واحتنن فبلن ما  لال ابن لتٌبة:" 

 .(1)"عند فبلن من العلم: إذا استمصاه
 .(5)"تمول العرب: لد احتنكت السنة أموالنا إذا استؤصلتها لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)ألستمٌلنهم، لاله األخفشالخامس : 
ألستمٌلنّهم وألستؤصلنهم، ٌمال: احتن فبلن ما عند فبلن أجمع من مال أو علم أو السادس : 

 :(ٕٔ)، واستشهد بمول الشاعر(ٔٔ). لاله أبو عبٌدةأخذه كله واستمصاه: حدٌث أو ؼٌره 
ٌَْن َسنًَة لَْد أْجَحفَْت ... َجْهًدا إلى َجْهٍد بنا ف  ؤْضعََفتْ نَْشكُو إِلَ

 واْحتَنََكْت أْمَوالَنا وَجلََّفتْ 
السابع: أللودنهم إلى المعاصً كما شبت، كما تماد الدابة بحنكها إذا شد فٌه حبل ٌجذبها، وهو 

 .(ٖٔ)إشارة إلى :حنن الدابة. حكاه ابن لتٌبة «الحنن»افتعال من 
 .(ٗٔ)الثامن : معناه: أللطعنهم إلى المعاصً. حكاه الماوردي

 الفوابد:
التحذٌر من كٌد إبلٌس، فإذا كان فعل جمع األبوٌن ما بٌان عداوة الشٌطان لبلنسان، و -ٔ

ٌَّتَهُ إِالَّ لَِلٌبًل{، لال:لمولهفعل فإنه سٌفعل مع الذرٌة أشد  .}أَلَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ
 .أن الخٌر والرشد فً الناس للٌل والشر والضبللة كثٌر -ٕ

 الشرع من معلوم عدداً  والكفر الباطل أهل من ألل واإلٌمان الحك أهل كون إنف
 َوِإنْ . }{1{الروم]{ لََكافُِرونَ  َربِِّهمْ  بِِلمَاءِ  النَّاِس  ِمنَ  َكثٌِراً  َوإِنَّ : }عزوجل هللا لال والوالع،

ٌْتَنَ  لَالَ } [،ٙٔٔ:األنعام]{ َّللاَّ  َسبٌِلِ  َعنْ  ٌُِضلُّونَ  األْرِض  فًِ َمنْ  أَْكثَرَ  تُِطعْ   الَِّذي َهذَا أََرأَ
ْمتَ  ًَّ  َكرَّ ْرتَنِ  لَبِنْ  َعلَ ٌَّتَهُ  ألْحتَنَِكنَّ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومِ  إَِلى أَخَّ  . [ٕٙ: اإلسراء]{ لَِلٌبلً  ِإالّ  ذُّرِ

 أهل من بكثٌر أكثر والكفر الباطل أهل أن على ٌدل كثٌر وؼٌرها اآلٌات فهذه
 أن إال كثٌر، فٌها واإلٌمان والصبلح الخٌر أهل أن شن ال األمة وهذه. واإلٌمان الحك
 لتؽٌر عدداً  الفسك أهل والصبلح الخٌر أهل ؼلب ولو أكثر فٌها والفسك الباطل أهل

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٖٕ/2(:ص5ٕٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٗٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 . 21ٕ/ٕ، مختصرا، وإعراب المرآن للنحاس: 15ٗ/2ٔانظر: الطبري: (ٗ)
 .15ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٕ٘ؼرٌب المرآن: (1)
 .5ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 أسٌد بن عطاء) السعدي الزفٌان دٌوان بمٌة فً السادسة األرجوزة من الرجز، مشطور من ثبلثة أبٌات هذه(ٕٔ)

. بعضها رواٌة فً اختبلؾ مع ،٘ٙ ص 5ٖٓٔ سنة لٌبزج فً المطبوع العجاج بدٌوان ملحمة وهً( الراجز
 وجرفت أصلها من أموالنا...  جلفت لد سنة إلٌن نشكو: هما األوالن والبٌتان
 إلى جهدا شهدتها من فلمٌنا أموالنا، وذهبت بنا، أضرت: أجحفت ومعنى. األرجوزة فً فلٌس الثالث البٌت أما
 أو علم أو مال من أجمع فبلن عند ما فبلن احتنن: ٌمال( 1ٖٗ): المرآن مجاز فً عبٌدة أبو لال: واحتنكت. جهد
 مع الجلد لشر أو لشرت: جلفت ومعنى. األبٌات إلخ...  إلٌن نشكو: لال. واستمصاه كله أخذه: ؼٌره أو حدٌث
 .االستبصال معناه االحتنان أن على شاهد واألبٌات. اللحم من شًء
 .1ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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 هذا فإن هذا على دلٌل{ الشَّكُورُ  ِعبَاِديَ  ِمنْ  َولَِلٌلٌ : }وعبل جل هللا ولول األمة، حال
 المرون أن شن وال الممامات، أعلى من الشكر وممام والخٌر الصبلح أهل وصؾ
 واإلٌمان والصبلح الخٌر أهل ألن إال تفضل ولم المرون أفضل هً الثبلثة المفضلة
 فً للة والتمى الخٌر أهل أصبح حتى النمصان فً األمر بدأ ثم عدداً  وظاهرون ؼالبون
 كما الحمد وهلل واألمر - والباطل الفساد ألهل بالنسبة المتؤخرة األزمان هذه فً األمة
 بالحجة واالنحراؾ البدعة أهل على هللا بحمد ظاهرون السنة أهل فإن المصنؾ، لال
 لد بل العموم، على البدعة ألهل الظهور األولات من ولت فً ٌكن ولم والعدد والموة
 هو كما الحكم على أو النواحً من ناحٌة على الخوارج أو كالروافض البدعة أهل ٌؽلب
  .هلل والحمد األمة لمجموع بالنسبة للٌل ذلن ولكن إٌران فً هذا زمامننا فً الحال

 تدعً أن للٌلة طابفة لكل ألن باطل فهذا حك أهل أنهم على بالملة االستدالل أما
 إلى بالنسبة ظاهر فهذا األلل هم الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن كون أما. لنفسها ذلن
 النخبة ألنهم للٌبلً  صاروا بؽٌرهم لٌسوا إذا ولكنهم للٌبلً، لٌسوا والعهم فً وهم ؼٌرهم
 ممابل فً والناس وإسبلم وإٌمان إحسان فٌه الدٌن أن ومعلوم الصالحة، والفبة الممتازة
 .ومسلمون ومإمنون محسنون ذلن

 شروط من أعلى اإلحسان شروط ألن المإمنٌن، من ألل المحسنٌن أن شن وال
 اإلسبلم، شروط من أعلى اإلٌمان شروط ألن المسلمٌن من ألل المإمنٌن وأن اإلٌمان،
 وألام هللا رسول دمحماً  وأن هللا إال إله ال أن شهد من كل على ٌطلك اإلسبلم وصؾ ألن

 تمدم كما للٌل لؽٌرهم بالنسبة والمسلمون األمة هذه فً كثٌر وهذا الزكاة وآتى الصبلة
 .(ٔ)أعلم وهللا ،-وسلم علٌه هللا صلى - رسوله ولول عزوجل هللا لول من بٌانه

  

                                                             
 . )الهامش(ٖٙٔ/ٔانظر: االنتصار فً الرد على المعتزلة المدرٌة األشرار: (ٔ)
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 المرآن
 [ٖٙ({ ]اإلسراء : ٖٙ}لَاَل اْذَهْب فََمْن تَبِعََن ِمْنُهْم فَِإن  َجَهن َم َجَزاُإكُْم َجَزاًء َمْوفُوًرا )

 التفسٌر:
لال هللا تعالى مهدًدا إبلٌس وأتباعه: اذهب فَمن تبعن ِمن ذرٌة آدم، فؤطاعن، فإن عمابن وعمابهم 

 وافر فً نار جهنم.
اذهب  ، أي:"[ٖٙ}لَاَل اْذَهْب فََمْن تَبِعََن ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزاُإُكْم{ ]اإلسراء : تعالى:لوله  
 .(ٔ)جهنم" فَمن تبعن ِمن ذرٌة آدم، فؤطاعن، فإن عمابن وعمابهم، فمد أخرتن
 .(ٕ)"أي: جزاءن وجزاء أتباعن لال البؽوي:" 
ٌمول: ثوابن على دعابن إٌاهم على معصٌتً، وثوابهم على اتباعهم إٌان  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"وخبلفهم أمري
 ، إنما معناه:«المجًء»للذي هو نمٌض « الذهاب»لٌس من  {اذهب} لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"امض لشؤنن الذي اخترته خذالنا وتخلٌة
 .(٘)"اجهد جهدن فمد أنظرنان :هذا أمر إهانة، أي {اذهب}لال  لال المرطبً:" 
عذاب جهنم جزاإهم، ونممة من هللا من أعدابه فبل ٌعدل عنهم من عذابها  لال لتادة:" 
 .(ٙ)"شًء

 ، أي:"[ٖٙ}َجَزاًء َمْوفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(2)"ثوابا مكثورا مكمبل لال الطبري:" 
 .(1)"مكمبل لال السمعانً:أي:" 
 .(5)"لال: وافرا ،َمْوفُوًراعن مجاهد:"} 
 المرآن

ٌِْلَن َوَرِجِلَن َوَشاِرْكُهْم فًِ اِْلَْمَوالِ  ٌِْهْم بَِخ  }َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوِتَن َوأَْجِلْب َعلَ
ٌَْطاُن إاِل  ؼُُروًرا )  [ٗٙ({ ]اإلسراء : َٗٙواِْلَْواَلِد َوِعْدهُْم َوَما ٌَِعُدهُُم الش 

 التفسٌر:
واستَْخِفؾ كل َمن تستطٌع استخفافه منهم بدعوتن إٌاه إلى معصٌتً، واجمع علٌهم كل ما تمدر 
علٌه ِمن جنودن من كل راكب وراجل، واجعل لنفسن ِشْركة فً أموالهم بؤن ٌكسبوها من 
ور الحرام، وِشْركة فً األوالد بتزٌٌن الزنى والمعاصً، ومخالفة أوامر هللا حتى ٌكثر الفج

 والفساد، وِعْد أتباعن ِمن ذرٌة آدم الوعود الكاذبة، فكل وعود الشٌطان باطلة وؼرور.
واستَْخِفؾ كل  ، أي:"[ٗٙ}َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"َمن تستطٌع استخفافه منهم بدعوتن إٌاه إلى معصٌتً
 ، وجوه:[ٗٙاْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم{ ]اإلسراء : }وَ وفً لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)، والفراء(ٔٔ)أحدها : واستخؾ ، وهذا لول الكلبً
 .(ٕ)، وبه لال الطبري(ٔ). لاله أبو عبٌدةاستخفؾ واستجهلالثانً : 

                                                             
 .5ٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٓٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .11ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٓٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٓٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
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 .(ٖ). لاله ابن لتٌبةاستخؾ. ومنه ٌمال: استفزنً فبلنالثالث : 
 .(ٗ)، لاله مجاهد استطعتاستنزل من الرابع : 
 .(٘)وحكً المارودي عن مجاهد، لال: استذل" 

 .(ٙ)من استطعت" استزلولال مماتل: "
 :، ثبلثة وجوه من التفسٌر[ٗٙ} ِبَصْوتَِن{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:

 .(2)أحدها : أنه صوت الؽناء واللعب واللهو والباطل ، لاله مجاهد
 .(1)لاله الضحانالثانً : أنه صوت المزمار ، 

، (ٓٔ)، ولتادة(5)الثالث : بدعابن إلى معصٌة هللا تعالى وطاعتن ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)والفراء،(ٔٔ)ومماتل
 .(ٖٔ)"كّل داع دعا إلى معصٌة هللا :صوته لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"ٌعنً: بدعابن، أي: بوسوستن لال ٌحٌى بن سبلم: 
وأولى األلوال فً ذلن بالصحة أن ٌمال: إن هللا تبارن وتعالى لال  لال الطبري:" 

إلبلٌس: واستفزز من ذّرٌة آدم من استطعت أن تستفّزه بصوتن، ولم ٌخصص من ذلن صوتا 
دون صوت، فكل صوت كان دعاء إلٌه وإلى عمله وطاعته، وخبلفا للدعاء إلى طاعة هللا، فهو 

َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم }بارن وتعالى اسمه له داخل فً معنى صوته الذي لال هللا ت
 .(٘ٔ){"بَِصْوتِن
ٌِْلَن َوَرِجِلَن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌِْهْم بَِخ واجمع علٌهم كل ما  ، أي:"[ٗٙ}َوأَْجِلْب َعلَ

 .(ٙٔ)"تمدر علٌه ِمن جنودن من كل راكب وراجل
واستعن علٌهم بخٌلن ٌعنً كل راكب ٌسٌر فً معصٌته ورجلن  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(2ٔ)"من الجن واإلنس من ٌطٌعن منهم -عز وجل  -ٌعنً كل راجل  ٌمشً فً معصٌة هللا

ٌمول: وأجمع علٌهم من ركبان جندن ومشاتهم من ٌجلب علٌها بالدعاء  لال الطبري:" 
 .(1ٔ)"إلى طاعتن، والصرؾ عن طاعتً

 .(5ٔ)"خٌل المشركٌن ورجالهم :ٌعنً لال الفراء:" 
خٌله: كل راكب فً معصٌة هللا؛ ورجله: كل راجل فً معصٌة  لال ابن عباس:" 
 .(ٕٓ)"هللا

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .5ٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2ٖٖٕ/2(:صٖٖٖ٘ٔانظر: تفسٌرابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 2ٖٖٕ/2(:صٖٖٖ٘ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔٗ-5ٓٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘٘/ٖ:انظر: النكت والعٌون (1)
 .5ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .5ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .5ٔٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 . 2ٕٔ/ٕمعانً المرآن:(5ٔ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٓ)
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 .(ٔ)"كّل راكب وماش فً معاصً هللا تعالى لال مجاهد:" 
ما كان من راكب ٌماتل فً معصٌة هللا فهو من خٌل إبلٌس، وما كان من  ولال مجاهد:" 

 .(ٕ)"هللا فهو من رجال إبلٌسراجل فً معصٌة 
 .(ٖ)"إن له خٌبل ورجبل من الجن واإلنس، وهم الذٌن ٌطٌعونه لال لتادة:" 
 .(ٗ)"الرجال: المشاة ولال لتادة:" 
واجعل لنفسن  ، أي:"[ٗٙ}َوَشاِرْكُهْم فًِ اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ِشْركة فً أموالهم بؤن ٌكسبوها من الحرام، وِشْركة فً األوالد بتزٌٌن الزنى والمعاصً، 
 .(٘)"ومخالفة أوامر هللا حتى ٌكثر الفجور والفساد

 ، وجوه:[ٗٙ}َوَشاِرْكُهْم فًِ اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى: 
 .(ٙ)أصابوها من ؼٌر حلها ، لاله مجاهدأحدها : أنها األموال التً 

 .(2)"ما أكل من مال بؽٌر طاعة هللا لال مجاهد:" 
 .(1)"كّل ما أنفموا فً ؼٌر حمه ولال مجاهد:" 
 .(5)"الشرن فً أموال الربا"عطاء بن أبً َرباح: ولال  

، (ٓٔ)والحسنالثانً : أنها األموال التً أنفموها فً معاصً هللا تعالى، لاله ابن عباس، 
 .(ٕٔ)وابن لتٌبة ،(ٔٔ)ولتادة
 .(ٖٔ)"كل مال فً معصٌه هللا لال ابن عباس:" 
لد وهللا شاركهم فً أموالهم، وأعطاهم هللا أمواال فؤنفموها فً طاعة  لال الحسن:" 

 .(ٗٔ)"الشٌطان فً ؼٌر حّك هللا تبارن اسمه
 .(٘ٔ)"مرهم أن ٌكسبوها من خبٌث، وٌنفموها فً حرام ولال الحسن:" 
مشاركته إٌاهم فً األموال واألوالد، ما َزٌَّن لهم فٌها من معاصً هللا  ولال ابن زٌد:" 

 .(ٙٔ)"حتى ركبوها
 .(2ٔ)"كل مال خالطه حرام فهو شركه ولال الفراء:" 

، (1ٔ)الثالث : ما كانوا ٌحّرمونه من البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام ، لاله ابن عباس
 .(5ٔ)ولتادة

 .(ٕٓ)كانوا ٌذبحون آللهتهم ، لاله الضحانالرابع : ما 

                                                             
 .5ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٔٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/2ٔاخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٗ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٕٗ/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٗ/2ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .5ٖٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: عُنًِ بذلن كّل مال عصى  لال الطبري:" 
هللا فٌه بإنفاق فً حرام أو اكتساب من حرام، أو ذبح لآللهة، أو تسٌٌب، أو بحر للشٌطان، وؼٌر 

فكّل ما أطٌع الشٌطان  {اِرْكُهْم فًِ األْمَوالِ َوشَ }ذلن مما كان معصٌا به أو فٌه، وذلن أن هللا لال 
فٌه من مال وعصى هللا فٌه، فمد شارن فاعل ذلن فٌه إبلٌس، فبل وجه لخصوص بعض ذلن 

 .(ٔ)"دون بعض
 وأما مشاركتهم فً األوالد، ففٌها أربعة ودوه :

 .(٘)وابن لتٌبة ،(ٗ)، والضحان(ٖ)، ومجاهد(ٕ)أحدها : أنهم أوالد الزنى ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)الثانً : أنه لتل الموإودة من أوالدهم ، لاله ابن عباس أٌضا

 .(1)، و لتادة(2)الثالث : أنه صبؽة أوالدهم فً الكفر حتى هّودوهم ونّصروهم ، لاله الحسن
لد وهللا شاركهم فً أموالهم وأوالدهم، فمجسوا وهّودوا ونصروا وصبؽوا  لال الحسن:" 

 .(5)"ؼٌر صبؽة اإلسبلم وجزءوا من أموالهم جزءا للشٌطان
ى وعبد البلت ، رواه أبو صالح  الرابع : أنه تسمٌة أوالدهم عبٌد آلهتهم كعبد شمس وعبد العزَّ

 .(ٓٔ)عن ابن عباس
لن بالصواب أن ٌمال: كل ولد ولدته أنثى عصى هللا وأولى األلوال فً ذ لال الطبري:" 

بتسمٌته ما ٌكرهه هللا، أو بإدخاله فً ؼٌر الدٌن الذي ارتضاه هللا، أو بالزنا بؤمه، أو لتله ووأده، 
معنى الشركة فٌه  {َوَشاِرْكُهْم فًِ األْمَواِل َواألوالدِ }أو ؼٌر ذلن من األمور التً ٌخصص بموله 

ّل ما عصى هللا فٌه أو به، وأطٌع به الشٌطان أو فٌه، فهو مشاركة من بمعنى دون معنى، فك
 .(ٔٔ)"عصى هللا فٌه أو به إبلٌس فٌه

وِعْد أتباعن ِمن ذرٌة آدم الوعود  ، أي:"[ٗٙ}َوِعْدهُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"الكاذبة

 .(ٖٔ)"بعث ومنٌهم الؽرور أالّ  :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)"لل لهم: ال جنة وال نار :أي لال الفراء:" 
ٌمول تعالى ذكره إلبلٌس: وعد أتباعن من ذّرٌة آدم، النصرة على من  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)"أرادهم بسوء
 .(ٙٔ)"الوعود المزخرفة التً ال حمٌمة لها لال السعدي:أي:" 
ٌَْطاُن إِالَّ ؼُُروًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فكل وعود الشٌطان  أي:"، [ٗٙ}َوَما ٌَِعُدهُُم الشَّ

 .(2ٔ)"باطلة وؼرور

                                                             
 .5ٗٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
 .5ٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5٘ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .5٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٔٙٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)"باطبل الذي لٌس بشًء :ٌعنً لال مماتل:" 
أي: باطبل مضمحبل كؤن ٌزٌن لهم المعاصً والعمابد الفاسدة وٌعدهم  لال السعدي" 

ٌَؤُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِء  ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلفَْمَر َو علٌها األجر ألنهم ٌظنون أنهم على الحك، ولال تعالى: }الشَّ
ُ ٌَِعُدكُْم َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضبًل{ ]البمرة :   .(ٕ)" [1َٕٙوَّللاَّ

ألنه ال ٌؽنً عنهم من عماب هللا إذا نزل بهم شٌبا، فهم من عداته فً  لطبري:"لال ا 
 .(ٖ)"باطل وخدٌعة
 :[ٗٙ-ٖٙفوابد اآلٌتٌن:]

أن فً الذرٌة من ال ٌصلح لمساكنته فً داره، وال ٌصلح إال لما  -سبحانه  -علم هللا  -ٔ
وأولٌاإن،  ٌصلح له الشون والروث أبماه له، ولال له بلسان المدر: هإالء أصحابن

فاجلس فً انتظارهم، وكلما مر بن واحد منهم فشؤنن به، فلو صلح لً ما ملكتن منه، 
فإنً أتولى الصالحٌن، وهم الذٌن ٌصلحون لً، وأنت ولً المجرمٌن من الذٌن ؼنوا 
عن مواالتً وابتؽاء مرضاتً، لال تعالى: }إنه لٌس له سلطان على الذٌن آمنوا وعلى 

({ ٓٓٔإنما سلطانه على الذٌن ٌتولونه والذٌن هم به مشركون )( 55ربهم ٌتوكلون )
 [.ٓٓٔ - 55]النحل:

 .الشٌطان له فرٌمان من الجنود: فرٌك من الجان، وفرٌك من بنً اإلنسانأن  -ٕ
 .ٌشاء من ومكرهم كٌدهم من وٌعصم ٌشاء، من علىط الشٌاطٌن ٌسل هللا أن -ٖ
كون إلٌه  -ٗ واإلٌمان به، َوَوْعُد الشٌطان على إن وعد هللا موصوٌؾ بالصدق، واجب الرُّ

 العكس من ذلن كله.
ٌعد الناس بالمواعٌد الكاذبة، وٌعللهم باألمانً المعسولة؛ كً ٌولعهم فً أن الشٌطان  -٘

ٌَْطاُن إِالَّ ؼُُروًرا{ ]اإلسراء : ، لال تعالى: وهدة الضبلل ولال:  ،[ٗٙ}َوَما ٌَِعُدهُُم الشَّ

 [ .ٕٓٔ]النساء:  {ٌطان إالَّ ؼروراً ٌعدهم وٌمنٌهم وما ٌعدهم الشَّ }
ٌعد الكفرة فً لتالهم المإمنٌن بالنصر والتمكٌن والعزة والؽلبة، ثم ٌتخلى 

وإذ زٌَّن لهم الشٌَّطان أعمالهم ولال ال ؼالب لكم الٌوم من النَّاس }عنهم، وٌولً هاربا: 
ا تراءت الفبتان نكص على عمبٌه ولال إِّنًِ [ 1ٗ]األنفال:  {برٌئ منكم َوإِنًِّ جاٌر لكم فلمَّ

. 
ولبِن }وٌعد األؼنٌاء الكفرة بالثروة والمال فً اآلخرة بعد الدنٌا، فٌمول لابلهم: 

 ً ددتُّ إلى َربًِّ ألجدنَّ خٌراً منها منملبا [ ، فٌدمر هللا جنته فً الدنٌا، ٖٙ]الكهؾ:  {رُّ
 فٌعلم أنّه كان مؽروراً مخدوعاً.

ولة، التً ال وجود لها فً والع الحٌاة، فٌصده وٌشؽل اإلنسان باألمانً المعس
 ً  .(ٗ)عن العمل الجاد المثمر، وٌرضى بالتخٌل والتمنً، وهو ال ٌفعل شٌبا

 المرآن
ٌِْهْم سُْلَطاٌن َوَكفَى بَِربَِّن َوِكٌاًل ) ٌَْس لََن َعلَ  [٘ٙ({ ]اإلسراء : ٘ٙ}إِن  ِعبَاِدي لَ

 التفسٌر:
أٌها -الذٌن أطاعونً لٌس لن لدرة على إؼوابهم، وكفى بربن إن عبادي المإمنٌن المخلصٌن 

 عاصًما وحافًظا للمإمنٌن ِمن كٌد الشٌطان وؼروره. -النبً
ٌِْهْم سُْلَطاٌن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌَْس لََن َعلَ إن عبادي  ، أي:"[٘ٙ}إِنَّ ِعَباِدي لَ

 .(٘)"مالمإمنٌن المخلصٌن الذٌن أطاعونً لٌس لن لدرة على إؼوابه
 .(ٔ)"المإمنون :وعباده لال لتادة:" 

                                                             
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٔٙٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖانظر: عالم الجن والشٌاطٌن: (ٗ)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
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عبادي الذٌن لضٌت لهم الجنة لٌس لن علٌهم إن ٌذنبوا ذنبا إال أؼفره  لال مجاهد:" 
 .(ٕ)"لهم

 .(ٖ)"من أخلص فبل حجة لن علٌه والسلطان :أي لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"ال تمدر أن تؽوٌهم، ٌرٌد الصالحٌن لال الزمخشري:" 
فمن لم ٌتحمك بعبودٌة الرحمن وطاعته فإنه ٌعبد الشٌطان  الحنبلً:"لال ابن رجب  

 بطاعته له، ولم ٌخلص من عبادة الشٌطان إال من أخلص عبودٌة الرحمن، وهم الذٌن لال فٌهم:
 .(٘)"«ال إله إال هللا »فهم الذٌن حمموا لول: {، إن عبادي لٌس لن علٌهم سلطانْ }

عاصًما  -أٌها النبً-وكفى بربن  ، أي:"[ِ٘ٙكٌبًل{ ]اإلسراء : }َوَكفَى بَِربَِّن وَ لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وحافًظا للمإمنٌن ِمن كٌد الشٌطان وؼروره

فبل ٌخلص إلٌهم  -عز وجل -حرزا ومانعا فبل أحد أمنع من هللا :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(2)"إبلٌس
 .(1)"كفى باهلل وكٌبل ألولٌابه، ٌعصمهم من المبول من إبلٌس :أي لال الزجاج:" 
}إِالَّ  :لهم ٌتوكلون به فً االستعاذة منن، ونحوه لوله {وكٌبل} لال الزمخشري:أي:" 

فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌؤمر هللا إبلٌس بؤن ٌتسلط على  ،[ِٓٗعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصٌَن{ ]الحجر : 
اعٌا إلى الشر، صادا عن الخٌر؟ للت: هو من األوامر الواردة على سبٌل عباده مؽوٌا مضبل، د

 .(5)"الخذالن والتخلٌة، كما لال للعصاة: اعملوا ما شبتم
ٌمول جّل ثناإه لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وكفان ٌا دمحم ربن حفٌظا، ولٌما بؤمرن،  لال الطبري:" 

فانمد ألمره، وبلػ رساالته هإالء المشركٌن، وال تخؾ أحدا، فإنه لد توكل بحفظن 
 .(ٓٔ)"ونصرتن
 الفوابد:

 انفصام متى اتصل الملب باهلل، واتجه إلٌه بالعبادة. متى ارتبط بالعروة الوثمى التً ال -ٔ
لها. متى أٌمظ فً روحه النفخة العلوٌة فؤشرلت وأنارت .. فبل سلطان حٌنبذ للشٌطان 

 .على ذلن الملب الموصول باهلل، وهذا الروح المشرق بنور اإلٌمان
إن } ، لال تعالى:ال ٌجرإ على عباد الرحمن، فما له علٌهم من سلطانأن الشٌطان  -ٕ

 {.عبادي لٌس لن علٌهم سلطانْ 
فكلما ، دعوة الشٌطان للضبلل والفساد إنما تثمر مع الذٌن ٌعرضون عن ذكر هللاأن  -ٖ

لوي اإلٌمان كلما ازداد الشٌطان بعداً، كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن الخطاب رضً هللا 
إٌها ٌا ابن الخطاب: والذي نفسً بٌده ما لمٌن الشٌطان سالكاً فجاً لط إال سلن فجاً "عنه: 
إنً ألنظر "ولال:  ،(ٕٔ)"إن الشٌطان لٌفرق منن ٌا عمر".. ولال أٌضاً:  (ٔٔ)"ٌر فجنؼ

 .(ٔ)"إلى شٌاطٌن الجن واإلنس فروا من عمر

                                                                                                                                                                               
 .5ٙٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘ٙ-ٕٕٗٙ/2(:ص11ٖٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .21ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ابن رجب الحنبلً: (٘)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔ٘/ٖمعانً المرآن: (1)
 .21ٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٙٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .عنه هللا رضً ولاص أبً بن سعد حدٌث من(. 1ٖٖٙ) البخاري رواه(ٔٔ)
/ ٓٔ) والبٌهمً ،(15ٕٙ( )ٖ٘ٔ/ ٘ٔ) حبان وابن ،(5ٖٖٕٓ( )ٖٖ٘/ ٘) وأحمد ،(5ٖٓٙ) الترمذي رواه(ٕٔ)
 عبدالحك إسناده وصحح ؼرٌب، صحٌح حسن: الترمذي لال. عنه هللا رضً برٌدة حدٌث من(. 5111ٔ( )22

 الوهم)) فً المطان ابن وصححه الممدمة، فً ذلن إلى أشار كما( 1ٗ٘(( )الصؽرى األحكام)) فً اإلشبٌلً
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 المرآن
: ({ ]اإلسراء ٙٙ}َربُّكُُم ال ِذي ٌُْزِجً لَكُُم اْلفُْلَن فًِ اْلبَْحِر ِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه إِن هُ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما )

ٙٙ] 
 التفسٌر:
هو الذي ٌَُسٌِّر لكم السفن فً البحر؛ لتطلبوا رزق هللا فً أسفاركم وتجاراتكم.  -أٌها الناس-ربكم 

 إن هللا سبحانه كان رحًٌما بعباده.
أٌها -ربكم  ، أي:"[ٙٙ}َربُّكُُم الَِّذي ٌُْزِجً لَكُُم اْلفُْلَن فًِ اْلبَْحِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)" هو الذي ٌَُسٌِّر لكم السفن فً البحر -الناس
 .(ٖ)"ٌجرٌها {، أي:"ٌُْزِجً لال ٌحٌى بن سبلم:} 
 .(ٗ)"ٌمول: ٌجري الفلن لال ابن عباس:" 
 .(٘)"ٌسٌرها فً البحر لال لتادة:" 
 .(ٙ)"ٌسٌر {:ٌزجً}تفسٌر  لال الزجاج:" 
 .(2)"السفن :«الفلن» لال عطاء الخراساانً:" 
لتطلبوا رزق هللا فً أسفاركم  ، أي:"[ٙٙ}ِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(1)"وتجاراتكم
 .(5)"طلب التجارة فً البحر" لال ٌحٌى بن سبلم: 
ٌخبر تعالى عن لطفه بخلمه فً تسخٌره لعباده الفلن فً البحر ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)"وتسهٌلها لمصالح عباده البتؽابهم من فضله  فً التجارة من إللٌم إلى إللٌم
ل  ، أي:"[ٙٙ}إِنَّهُ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  تعالى رحٌم بالعباد ولهذا سهَّ

 .(ٔٔ)"لهم أسباب ذلن

 .(ٕٔ)"أي : إنما فعل هذا بكم من فضله علٌكم ، ورحمته بكم ابن كثٌر:"لال  
والرحمة على الكافر فً هذا  فبرأفته ورحمته سخر لكم ذلن. لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖٔ) رحمة الدنٌا
 لال: {،إنه كان بكم رحٌما"}عن األوزاعً فً لوله: روي ابن ابً حاتم  

 .(ٗٔ)"نزلت فً المشركٌن
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               

 .(ٕٕ٘/ ٘(( )واإلٌهام
 صحٌح حسن: الترمذي لال. عنها هللا رضً عابشة حدٌث من(. 5ٖٓ/ ٘) والنسابً ،(5ٖٔٙ) الترمذي رواه(ٔ)

 بن هللا عبد بن خارجة( فٌه(: )5ٖٗ/ ٖ(( )الضعفاء فً الكامل)) فً عدي ابن ولال الوجه، هذا من ؼرٌب
 .(الترمذي سنن صحٌح)) فً األلبانً وصححه وبرواٌاته، به بؤس ال عندي وهو سلٌمان

 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .52ٗ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .52ٗ/2ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٔ٘/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٖٖٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .11ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .5٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .1ٖٖٕ/2(:صٖٖٓٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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داللة على إباحة ركوب البحر ؼازٌا وتاجرا ومبتؽٌا لسابر المنافع إذ لم ٌخص ضربا  -ٔ
 .(ٔ)من المنافع دون ؼٌره

إن تسٌٌر الفلن فً البحر نعمة كبرى فٌها منافع عظٌمة للعباد وفمدانها ٌملل سبل الحٌاة  -ٕ
البحر وٌحصل لهم ضٌك فً أمورهم التجارٌة، ولذلن ٌمتن هللا على عباده بتسخٌره 

المتبلطم األمواج وتذلٌله لعباده، لركوبه ولضاء مصالحهم بحمله السفن التً تمخره؛ 
ألنها تشك الرٌاح والماء بصدرها المسنم الذي أرشد هللا عباده إلى صنعه وهداهم لذلن 
إرثًا عن أبٌهم نوح علٌه السبلم الذي علمه هللا صنع السفٌنة ثم أخذها الناس عنه لرًنا 

 جٌبًل بعد جٌل، ٌسٌرون من بلد آلخر ٌجلبون البضابع واألرزاق.بعد لرن و
  .(ٕ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»ومن اسمابه تعالى:  -ٖ

  
 
 المرآن

اكُْم إِلَى اْلبَّرِ  ا نَج  رُّ فًِ اْلبَْحِر َضل  َمْن تَْدعُوَن إاِل  إٌِ اهُ فَلَم  أَْعَرْضتُْم َوَكاَن }َوإِذَا َمس كُُم الضُّ
ْنَساُن َكفُوًرا )  [1ٙ({ ]اإلسراء : 1ٙاإْلِ

 التفسٌر:
وإذا أصابتكم شدة فً البحر حتى أشرفتم على الؽرق والهبلن، ؼاب عن عمولكم الذٌن تعبدونهم 
من اآللهة، وتذكَّرتم هللا المدٌر وحده؛ لٌؽٌثكم وٌنمذكم، فؤخلصتم له فً طلب العون واإلؼاثة، 

ا نجاكم إلى البر أعرضتم عن اإلٌمان واإلخبلص والعمل الصالح، وهذا من فؤؼاثكم  اكم، فلمَّ ونجَّ
 جهل اإلنسان وكفره. وكان اإلنسان جحوًدا لنعم هللا عزَّ وجل.

ٌَّاهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِالَّ إِ  ، أي:"[2ٙ}َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ

ذا أصابتكم شدة فً البحر حتى أشرفتم على الؽرق والهبلن، ؼاب عن عمولكم الذٌن تعبدونهم وإ
 .(ٖ)"من اآللهة، وتذكَّرتم هللا المدٌر وحده؛ لٌؽٌثكم وٌنمذكم، فؤخلصتم له فً طلب العون واإلؼاثة

 .(ٖ)"واإلؼاثة
ما تسؤلون كشفه إال منه، وتتبرإون من حولكم ولوتكم،  :أي لال سهل بن عبدهللا:" 

وتعترفون بحوله ولوته، وهذه اآلٌة رد على أهل المدر الذٌن ٌدعون االستطاعة ألنفسهم دون 
 .(ٗ)"هللا تعالى
ٌخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضّر ، دعوه منٌبٌن إلٌه ، مخلصٌن له  لال ابن كثٌر:" 

أي : ذهب عن  ،ذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إاِل إٌَِّاهُ {الدٌن ؛ ولهذا لال : } َوإِ 
للوبكم كل ما تعبدون ؼٌر هللا ، كما اتفك لعكرمة بن أبً جهل لما ذهب فاًرا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

رٌح عاصؾ ، فمال حٌن فتح مكة ، فذهب هاربًا ، فركب فً البحر لٌدخل الحبشة ، فجاءتهم 
الموم بعضهم لبعض : إنه ال ٌؽنً عنكم إال أن تدعو هللا وحده. فمال عكرمة فً نفسه : وهللا لبن 
ًّ عهد ، لبن أخرجتنً  كان ال ٌنفع فً البحر ؼٌره ، فإنه ال ٌنفع فً البر ؼٌره ، اللهم لن عل

ن البحر ، فرجع إلى رسول منه ألذهبن فَؤضعن ٌدي فً ٌدٌه، فؤلجدنه رءوفًا رحًٌما. فخرجوا م
 .(٘)"هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤسلم وحسن إسبلمه ، رضً هللا عنه وأرضاه

رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ، [2ٙ}َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ
 :(ٙ)وجهان

 [، أي: أبطلها . ٔتعالى :}أضلَّ أعمالهم{ ] دمحم : أحدهما : بطل من تدعون سواه ، كما لال 

                                                             
 .ٖٔٔ/ٔانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘تفسٌر التستري: (ٗ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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[، أي:  ٓٔالثانً : معناه: ؼاب من تدعون، كما لال تعالى:}أبِذا َضلَْلنا فً األرض{ ] السجدة : 
 ِؼْبنَا .
اكُْم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ا نَجَّ ا نجاكم إلى البر  ، أي:"[2ٙ}فَلَمَّ فلمَّ

 .(ٔ)"أعرضتم عن اإلٌمان واإلخبلص والعمل الصالح
أي : نسٌتم ما عرفتم من توحٌده فً البحر ، وأعرضتم عن دعابه وحده  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"ال شرٌن له
ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وكان اإلنسان جحوًدا لنعم هللا  ، أي:"[2ٙ}َوَكاَن اإْلِ
 .(ٖ)"عزَّ وجل
 .(ٗ)" أي : َسِجٌَّتُه هذا ، ٌنسى النعم وٌجحدها ، إال من عصم هللا ابن كثٌر:"لال  
 الفوابد:
أن الكفار فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ٌعلمون علما ٌمٌنا أن ما ذكر من إجابة المضطر  -ٔ

وكشؾ السوء عن المكروب، من خصابص الربوبٌة وكانوا إذا دهمتهم الكروب، 
األمواج بهم فً البحر، فً ولت العواصؾ ٌخلصون الدعاء هلل وحده، لعلمهم كإحاطة 

 أن كشؾ ذلن من خصابصه فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى اإلشران.
ٌدعون المبلبكة واألولٌاء واألوثان مع هللا فً الرخاء، وأما فً كفار لرٌش كانوا أن  -ٕ

}َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن ٌخلصون هلل الدعاء. كما لال تعالى: كانوا الشدة ف
ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء:  اكُْم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإْلِ ا نَجَّ إذا ، [2ٙتَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ فَلَمَّ

تعاظم علٌهم الخطب، وتفالم الكرب استحمروا اآللهة ورؼبوا عنها، فٌطلبون رفع ذلن 
 .هللا وال ٌطلبونه منها من
 االستؽاثة ألحد ٌجوز فبل المستؽٌثٌن، ؼٌاث فهو هللا، إال ٌستحمه ال والؽٌاث، الؽوثأن  -ٖ

 إال علٌه ٌمدر ال مما حٌاته فً أو موته بعد أي،مرسل نبً وال ممرب، ٌملن ال بؽٌره،
 الضر كشؾ بها ٌطلبون التً حوابجهم ٌرفعون األرض أهل أن زعم ومن تعالى، هللا
: بموله عنهم تعالى هللا أخبر كما المشركون كان لد كاذب، فهو الؽوث إلى...  عنهم
نْ : }سبحانه ولال{ إٌَِّاهُ  إِالَّ  تَْدعُونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلبَْحرِ  فًِ الضُّرُّ  َمسَّكُمْ  َوإِذَا}  ٌُِجٌبُ  أَمَّ

 .{َدَعاه إِذَا اْلُمضَطرَّ 
 المرآن

ٌْكُْم َحاِصبًا ثُم  اَل تَِجُدوا لَكُْم َوِكٌاًل )}أَفَؤَِمْنتُْم أَْن  ({ 1ٌَْٙخِسَؾ بِكُْم َجانَِب اْلبَّرِ أَْو ٌُْرِسَل َعلَ
 [1ٙ]اإلسراء : 
 التفسٌر:
عن عذاب هللا، فؤمنتم أن تنهار بكم األرض خسفًا، أو ٌُْمطركم هللا بحجارة  -أٌها الناس-أَؼفَْلتم 

 أحًدا ٌحفظكم ِمن عذابه؟ من السماء فتمتلكم، ثم ال تجدوا
{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أٌها -أَؼفَْلتم  ، أي:"[1ٙ}أَفَؤَِمْنتُْم أَْن ٌَْخِسَؾ بِكُْم َجاِنَب اْلبَّرِ
 .(٘)"عن عذاب هللا، فؤمنتم أن تنهار بكم األرض خسفًا -الناس
 :(ٙ)، وجهان[1ٙ{ ]اإلسراء : }أَفَؤَِمْنتُْم أَْن ٌَْخِسَؾ بِكُْم َجاِنَب اْلبَرِّ لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : ٌرٌد بعض البر وهو موضع حلولهم منه، فسماه جانبه ألنه ٌصٌر بعد الخسؾ جانباً .
الثانً : أنهم كانوا على ساحل البحر، وساحله جانب البر ، وكانوا فٌه آمنٌن من أهوال البحر 

 فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر .

                                                             
 .15ٕلمٌسر:التفسٌر ا (ٔ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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ٌْكُْم َحاِصبًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أو ٌُْمطركم هللا بحجارة من  ، أي:"[1ٙ}أَْو ٌُْرِسَل َعلَ
 .(ٔ)"السماء فتمتلكم
 .(ٕ)"رجما من فولكم :أي لال النحاس:" 
ٌْكُْم َحاِصبًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[1ٙ}أَْو ٌُْرِسَل َعلَ

 .(ٖ)، لاله لتادة أحدهما : ٌعنً حجارة من السماء
 .(ٗ)"مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر لال ابن جرٌج:" 

الرٌح العاصؾ، سمٌت بذلن ألنها تحصب أي ترمً بالحصباء ،  :«الحاصب»الثانً : إن 
، (2)، وابن لتٌبة(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)الرٌح التً تمصؾ الشجر فتكسره، لاله الفراء «الماصؾ»و

 :(5)الفرزدق، لال (1)والسجستانً
 ُمْستَْمبِِلٌَن َشماَل الشَّاِم تَْضِربُنَا ... بِحاِصٍب كنَِدٌِؾ المُْطِن َمْنثُورِ 

 .بصمٌع :أي
ثم ال تجدوا أحًدا ٌحفظكم ِمن  ، أي:"[1ٙ}ثُمَّ اَل تَِجُدوا لَكُْم َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"عذابه؟
 .(ٔٔ)"منعة وال ناصرا :أي لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)"أي : ناصًرا ٌرد ذلن عنكم ، وٌنمذكم منه لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌحِ فٌَُْؽِرلَكُْم بَِما َكفَ  ٌْكُْم لَاِصفًا ِمَن الّرِ ْرتُْم ثُم  اَل }أَْم أَِمْنتُْم أَْن ٌُِعٌَدكُْم فٌِِه تَاَرةً أُْخَرى فٌَُْرِسَل َعلَ

ٌْنَا بِِه تَبٌِعًا )  [1ٙ]اإلسراء :  ({1ٙتَِجُدوا لَكُْم َعلَ
 التفسٌر:

ربكم، ولد كفرتم به أن ٌعٌدكم فً البحر مرة أخرى، فٌرسل علٌكم رًٌحا  -أٌها الناس-أم أمنتم 
ر كل ما أتت علٌه، فٌؽرلكم بسبب كفركم، ثم ال تجدوا لكم علٌنا أي تبعة ومطالبة؛  شدٌدة، تكّسِ

 فإن هللا لم ٌظلمكم مثمال ذرة؟
أٌها -أم أمنتم  ، أي:"[5ٙأَِمْنتُْم أَْن ٌُِعٌَدكُْم فٌِِه تَاَرةً أُْخَرى{ ]اإلسراء : }أَْم لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"ربكم، ولد كفرتم به أن ٌعٌدكم فً البحر مرة أخرى -الناس
ٌمول تعالى : } أَْم أَِمْنتُْم { أٌها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحٌدنا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)"ى البر } أَْن ٌُِعٌَدكُْم { فً البحر مرة ثانٌةفً البحر ، وخرجوا إل
 .(٘ٔ)"مّرة أخرى والجمٌع تارات وتٌر : {تاَرةً أُْخرى} لال أبو عبٌدة:" 

                                                             
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٕ/ٕإعراب المرآن: (ٕ)
 .51ٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .51ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (٘)
 .1ٖ٘/ٔانظر:ن مجاز المرآن: (ٙ)
 .5ٕ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .2ٖٙانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 والمرطبً 12/ ٕٓ ،51ٗ/ 2ٔ والطبري ، 1ٖ٘/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٖٙٗ والكامل ٕٕٙ دٌوانه(5)
ٔٓ /ٕ5ٕ. 
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٔمجاز المرآن: (٘ٔ)
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ٌِح{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْكُْم لَاِصًفا ِمَن الّرِ فٌرسل علٌكم رًٌحا  ، أي:"[5ٙ}فٌَُْرِسَل َعلَ
ر كل ما أتت علٌه  .(ٔ)"شدٌدة، تكّسِ

 .(ٕ)" وٌؽرق المراكب أي : ٌمصؾ الصواري لال ابن كثٌر:" 
تمصؾ كل شىء أي تحطم، ٌمال: بعث هللا علٌهم رٌحا عاصفا  :أي لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٖ)"لاصفا لم تبك لهم ثاؼٌة وال راؼٌة
 .(ٗ)"الرٌح الشدٌدة :«الماصؾ» لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(٘)"فٌؽرلكم بسبب كفركم ، أي:"[5َٙكفَْرتُْم{ ]اإلسراء : }فٌَُْؽِرلَكُْم بَِما لوله تعالى: 
 .(ٙ)"أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن هللا تعالى لال ابن كثٌر:" 
ٌْنَا بِِه تَبٌِعًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ثم ال تجدوا لكم علٌنا  ، أي:"[5ٙ}ثُمَّ اَل تَِجُدوا لَكُْم َعلَ

 .(2)"أي تبعة ومطالبة؛ فإن هللا لم ٌظلمكم مثمال ذرة
 .(1)"من ٌتبعنا لكم تبٌعة وال طالبا لنا بها :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(5)"من ٌتبعنا بدمابكم، أي ٌطالبنا :أي لال ابن لتٌبة:" 
ال تجدوا أحدا ٌتبعنا بذلن لكم، فٌنتصر لكم، وهو كموله: }فدمدم  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

سوى علٌها بالعذاب }وال ٌخاؾ عمباها{ ]الشمس:  ،[ٗٔعلٌهم ربهم بذنبهم فسواها{ ]الشمس: 
 .(ٓٔ)"[ التبعة، فٌنتصر لهم٘ٔ

ٌْنَا بِِه تَبًٌِعا:"}عن ابن عباس، لوله    .(ٔٔ)"ٌمول نصٌرا {،ثُمَّ ال تَِجُدوا لَكُْم َعلَ
 .(ٕٔ)"ثابرا لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)"ال نخاؾ أن نتبع بشًء من ذلن :أي لال لتادة:" 

 :[5ٙ-1ٙفوابد اآلٌتٌن]
تخوٌؾ المشركٌن بؤن هللا تعالى لادر على أن ٌخسؾ بهم األرض أو ٌرسل علٌهم  -ٔ

حاصبا من الرٌح فٌهلكهم أو ٌردهم إلى البحر مرة أخرى وٌرسل علٌهم لاصفا من 
فٌؽرلهم بسبب كفرهم باهلل، وعودتهم إلى الشرن بعد دعابه تعالى والتضرع إلٌه الرٌح 

 حال الشدة.
بٌان سفه عمول المشركٌن، حٌث إنهم ٌلتجبون إلى هللا الواحد عند كل كرب فً البحر  -ٕ

والبر لتٌمنهم أن أصنامهم ال تملن دفع المكروه عنهم وأن هللا وحده هو الكاشؾ للببلء، 
 عبادتها وإشراكها مع هللا فً األلوهٌة. ثم ٌصرفون على

والعمل السلٌم ال ٌرضى بالتجاء صاحبه إلى إله فً الشدة وإله آخر فً الرخاء؛ 
 ألن اإلله المنجً من الكربات حمٌك أن ٌكون إلًها معبوًدا وحده فً الرخاء، كما فً

لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لصة إسبلم حصٌن، لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى: "ولهذا 

                                                             
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .52-5ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖ٘/ٔمجاز المرآن: (1)
 . 5ٕ٘ؼرٌب المرآن:(5)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٓٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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ألبً عمران بن حصٌن: "كم تعبد الٌوم إلًها"؟ لال: ستة فً األرض وواحد فً السماء. 
 .(ٔ)"لال: "فؤٌهم تعد لرؼبتن ورهبتن"؟ لال: الذي فً السماء

نظرتهم الماصرة حٌن ٌجعلون حاجتهم إلٌه محصورة فً زمن المشركٌن وضبلل بٌان  -ٖ
 ما خلوصهم إلى البر استؽناء عنه ومؤمنة من عمابه.اشتداد العاصفة، وكؤن

 
 المرآن

ْلنَاهُمْ  ْمنَا بَنًِ آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الط ٌِّبَاِت َوفَض  َعلَى َكثٌٍِر  }َولَمَْد َكر 
ْن َخلَْمنَا تَْفِضٌاًل )  [1ٓ({ ]اإلسراء : 1ِٓمم 

 التفسٌر:
رنا لهم  رنا لهم جمٌع ما فً الكون، وَسخَّ منا ذرٌة آدم بالعمل وإرسال الرسل، وَسخَّ ولمد كرَّ
لناهم  الدواب فً البر والسفن فً البحر لحملهم، ورزلناهم من طٌبات المطاعم والمشارب، وفضَّ

 على كثٌر من المخلولات تفضٌبل عظًٌما.
ْمنَا بَنًِ آَدمَ لوله تعالى:  لمد شرفنا ذرٌة آدم على جمٌع  ، أي:"[2ٓ{ ]اإلسراء : }َولَمَْد َكرَّ

 .(ٕ)"المخلولات بالعمل، والعلم، والنطك، وتسخٌر جمٌع ما فً الكون لهم
 .(ٖ)"أي: فضلنا بنً آدم على البهابم والسباع والهوام لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٗ)"إال أنها أشّد مبالؽة فى الكرامة ،أكرمنا :أي لال أبو عبٌدة:" 

ْمَنا بَنًِ آَدَم{لوله تعالى: لال الجصاص:" أطلك ذلن على الجنس وفٌهم الكافر ، }َولَمَْد َكرَّ
 المهان على وجهٌن: 

 .أحدهما: أنه كرمهم باإلنعام علٌهم وعاملهم معاملة المكرم بالنعمة على وجه المبالؽة فً الصفة
الصفة على جماعتهم كموله: }كنتم والوجه اآلخر: أنه لما كان فٌهم من على هذا المعنى أجرى 

[ لما كان فٌهم من هو كذلن أجرى الصفة على ٓٔٔخٌر أمة أخرجت للناس{ ]آل عمران: 
 .(٘)"الجماعة
ْمَنا بَِنً آَدَم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    :(ٙ)، وجوه[2ٓ}َوَلمَْد َكرَّ

 .(2)أحدها : ٌعنً: كرمناهم بإنعامنا علٌهم
 .(1)جعلنا لهم عموالً وتمٌٌزاً  الثانً : كرمناهم بؤن

 .(5)حكً الثعلبً عن ابن عباس، لال: بالعمل" 
 .(ٓٔ)الثالث : بؤن جعلنا منهم خٌر أمة أخرجت للناس

، وابن (ٔٔ). لاله ابن عباسجعلناهم ٌؤكلون بؤٌدٌهم وسابر الخلك ٌؤكلون بؤفواههمالرابع : بؤن 
 .(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)والكلبً ،(ٕٔ)جرٌج

                                                             
 .2ص للكلبً األصنام وكتاب ٕٖٓص الكبرى الرسابل مجموع(ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٖأحكام المرآن: (٘)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٗٔٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (5)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)



ٔ15 
 

فً الٌدٌن ٌؤكل بهما، وٌعمل بهما، وما سوى اإلنس ٌؤكل بؽٌر  جرٌج:"لال ابن  
 .(ٔ)"ذلن

 .(ٕ)الخامس : كرمناهم باألمر والنهً
 (ٖ) . السادس : كرمناهم بالكبلم والخط

  .(ٗ). لاله الضحانبالنطك وثم التمٌٌزكرمناهم  السابع :
 .(٘)الثامن: كرمناهم بؤن سّخرنا جمٌع الخلك لهم

 . (ٙ). لاله عطاءتعدٌل العامة وامتدادهاب التاسع:
 .(2)العاشر:بحسن الصورة. لاله ٌمان
 .(1)منهم. لاله دمحم بن كعب -ملسو هيلع هللا ىلص--الحادي عشر: بؤن جعل دمحم

 .(5)ولٌل: الرجال باللحً والنساء بالذواب الثانً عشر:
واألرض وبحملهم فً السماوات  فضلهم بالتمٌٌز، وبؤن سخر لهم ما فً لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)"البر والبحر
 .(ٔٔ)"بتسلٌطنا إٌاهم على ؼٌرهم من الخلك، وتسخٌرنا سابر الخلك لهم ولال الطبري:" 
الشرٌؾ الفاضل، لال هللا «: الكرٌم»، ]و[ أي: شرفناهم وفضلناهم لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٕٔ)"أي: أفضلكم ،[ٖٔتعالى: إن أكرمكم عند هللا أتماكم ]الحجرات: 
ٌخبر تعالى عن تشرٌفه لبنً آدم ، وتكرٌمه إٌاهم ، فً خلمه لهم على  لال ابن كثٌر:" 

[ أي : ٌمشً  ٗأحسن الهٌبات وأكملها كما لال : } لَمَْد َخلَْمنَا اإلْنَساَن فًِ أَْحَسِن تَْمِوٌٍم { ] التٌن : 
 -ى أربع وٌؤكل بفمه وؼٌره من الحٌوانات ٌمشً عل -لابًما منتصبًا على رجلٌه ، وٌؤكل بٌدٌه 

وجعل له سمعًا وبصًرا وفإاًدا ، ٌفمه بذلن كله وٌنتفع به ، وٌفرق بٌن األشٌاء ، وٌعرؾ منافعها 
 .(ٖٔ)"وخواصها ومضارها فً األمور الدنٌوٌة والدٌنٌة

وٌتنعَّمون،  لالت المبلبكة: ٌا ربنا إنن أعطٌت بنً آدم الدنٌا ٌؤكلون منها، لال ابن زٌد:" 
 :تعطنا ذلن، فؤعطناه فً اآلخرة، فمال: وعّزتً ال أجعل ذّرٌة من خلمت بٌدي، كمن للت لهولم 

 .(ٗٔ)"كن فكان
عن عبد هللا بن عمرو ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن المبلبكة لالت : ٌا ربنا ، وروي متصبل 

بحمدن وال نؤكل وال أعطٌت بنً آدم الدنٌا ، ٌؤكلون فٌها وٌشربون وٌلبسون ، ونحن نسبح 
نشرب وال نلهو ، فكما جعلت لهم الدنٌا فاجعل لنا اآلخرة. لال : ال أجعل صالح ذرٌة من خلمت 

 .(٘ٔ)بٌدي ، كمن للت له : كن ، فكان"

                                                             
 .ٔٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٗٔٔ/ٙان:انظر: الكشؾ والبٌ (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .٘ٔٔ/ٙحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٙحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (2)
 .٘ٔٔ/ٙحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (1)
 .٘ٔٔ/ٙحكاه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٕٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٔٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٔٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
( "مجمع 12فً إسناده إبراهٌم بن عبد هللا المصٌصً وهو كذاب ، ورواه فً المعجم األوسط برلم )(٘ٔ)

وان إال طلحة ، وأبو البحرٌن" من طرٌك طلحة بن زٌد عن صفوان بن سلٌم به ، ولال : "لم ٌروه عن صف
 .ؼسان دمحم بن مطرؾ" وفً إسناده طلحة بن زٌد وهو كذاب
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ظهور وحملناهم على  ، أي:"[2ٓ}َوَحَمْلنَاهُْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الدواب والسفن
أي : على الدواب من األنعام والخٌل والبؽال ، وفً "البحر" أًٌضا على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)"السفن الكبار والصؽار
ورزلناهم من طٌبات ، أي:" [2ٓ}َوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الطٌََِّّباِت{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"المطاعم والمشارب
والشراب؛ فجعل رزلهم أطٌب من رزق  طٌبات الطعام ٌعنً: لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(ٗ)"الدواب والطٌر والجن
أي : من زروع وثمار ، ولحوم وألبان ، من سابر أنواع الطعوم   لال ابن كثٌر:" 

واأللوان ، المشتهاة اللذٌذة ، والمناظر الحسنة ، والمبلبس الرفٌعة من سابر األنواع ، على 
ا ٌصنعونه ألنفسهم ، وٌجلبه إلٌهم ؼٌرهم من ألطار اختبلؾ أصنافها وألوانها وأشكالها ، مم

 .(٘)" األلالٌم والنواحً
ْن َخَلْمنَا تَْفِضٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ْلَناهُْم َعلَى َكِثٌٍر ِممَّ لناهم  ، أي:"[2ٓ}َوفَضَّ وفضَّ

 .(ٙ)"على كثٌر من المخلولات تفضٌبل عظًٌما
 .(2)"أي : من سابر الحٌوانات وأصناؾ المخلولات لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"بالتفضٌل أكلهم بؤٌدٌهم :ٌعنً لال مماتل:" 
 الفوابد:
 بٌان منن هللا تعالى على اإلنسان وأفضاله علٌه فً تكرٌمه وتفضٌله. -ٔ
 .(5)استُدل بهذه اآلٌة على أفضلٌة جنس البشر على جنس المبلبكة -ٕ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما شًء أكرم على هللا ٌوم ن عبد هللا بن عمرو لال : لال ع

المٌامة من ابن آدم". لٌل : ٌا رسول هللا وال المبلبكة ؟ لال : "وال المبلبكة ، المبلبكة 
 .(ٓٔ)مجبورون بمنزلة الشمس والممر"

 المرآن
ًَ ِكتَابَهُ  بٌَِِمٌنِِه فَؤُولَئَِن ٌَْمَرُءوَن ِكتَابَُهْم َواَل ٌُْظلَُموَن فَتٌِاًل }ٌَْوَم نَْدعُو كُل  أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم فََمْن أُوتِ

 [1ٔ({ ]اإلسراء : 1ٔ)
 التفسٌر:
ٌوم البعث مبشًرا ومخوفًا، حٌن ٌدعو هللا عز وجل كل جماعة من الناس  -أٌها الرسول-اذكر 

وأُعطً كتاب أعماله بٌمٌنه، مع إمامهم الذي كانوا ٌمتدون به فً الدنٌا، فمن كان منهم صالًحا، 
فهإالء ٌمرإون كتاب حسناتهم فرحٌن مستبشرٌن، وال ٌُْنمَصون من ثواب أعمالهم الصالحة 

 شٌبًا، وإن كان ممداَر الخٌط الذي ٌكون فً َشّكِ النواة.
 -ولأٌها الرس-اذكر  ، أي:"[2ٔ}ٌَْوَم نَْدعُو ُكلَّ أَُناٍس ِبإَِماِمِهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ٌوم البعث مبشًرا ومخوفًا، حٌن ٌدعو هللا عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي كانوا 
 .(ٔ)"ٌمتدون به فً الدنٌا

                                                             
 .ٙ٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .52/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 ( : "رواه الطبرانً فً الكبٌر ، وفٌه عبٌد هللا بن تمام وهو ضعٌؾ"1ٕ/ٔلال الهٌثمً فً المجمع )(ٓٔ)

 ".وهذا حدٌث ؼرٌب جًدا :"51/٘لال ابن كثٌر:
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 ، ألوال:[2ٔ}ٌَْوَم نَْدعُو كُلَّ أَُناٍس بِإَِماِمِهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
أحدها : بنبٌِّهم ، لاله مجاهد
 .(ٗ)، وأنس(ٖ)، ولتادة(ٕ)

لال بعض السلؾ : هذا أكبر شرؾ ألصحاب الحدٌث ؛ ألن إمامهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)الثانً : بكتابهم الذي أنزل علٌهم، فٌه أوامر هللا ونواهٌه ، لاله مجاهد
بكتابهم الذي أنزل علٌهم فٌه أمر هللا ونهٌه وفرابضه، والذي علٌه  لال ابن زٌد:" 

لال: الشرعة: الدٌن، والمنهاج: السنة، ولرأ  {،ِلكُّلٍ َجعَْلنَا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا:}ٌحاسبون، ولرأ 
ٌِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا}  .(1)"لال: فنوح أّولهم، وأنت آخرهم {َشَرَع لَكُْم ِمَن الّدِ

، (ٓٔ)، والحسن(5)الثالث : بكتب أعمالهم التً عملوها فً الدنٌا من خٌر وشر ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)، واختاره ابن كثٌر(ٕٔ)، وأبو العالٌة(ٔٔ)والضحان
ما عمل وأملى، فكتب علٌه، فمن بعث متمٌا هلل َجعَل كتابه «: اإلمام» لال ابن عباس:" 

بٌمٌنه، فمرأه واستبشر، ولم ٌظلم فتٌبل وهو مثل لوله )َوإِنَُّهَما لَِبإَِماٍم ُمِبٌٍن( واإلمام: ما أملى 
 .(ٗٔ)"وعمل
 .(٘ٔ)"بكتابهم الذي فٌه أعمالهم لال الحسن:" 
ٌوم ندعوا كل أناس "}هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول 
لال: ٌدعى أحدهم فٌعطى كتابه بٌمٌنه وٌمد له فً جسمه ستٌن ذراعا وٌبٌض وجهه  {،بإمامهم

وٌجعل على رأسه تاجا من نور ٌتؤلأل فٌنطلك إلى أصحابه فٌرونه من بعٌد فٌمولون: اللهم ابتنا 
وأما الكافر فٌسود . فٌمول: أبشروا، لكل رجل منكم مثل هذا بهذا وبارن لنا فً هذا حتى ٌؤتٌهم

وجهه وٌمد له فً جسمه ستٌن ذراعا على صورة آدم وٌلبس تاجا من نار فٌراه أصحابه 
فٌؤتٌهم فٌمولون: ربنا أخره فٌمول: أبعدكم  فٌمولون: نعوذ باهلل من شر هذا اللهم ال تؤتنا بهذا لال:

 .(ٙٔ)"«اهللا فإن لكل رجل منكم مثل هذ
ٌْنَاهُ فًِ إَِماٍم ُمبٌٍِن { ]ٌس : لال ابن كثٌر: وٌدل علٌه :"  ٍء أْحَص ًْ لوله تعالى: } َوكُلَّ َش
ٌْلَتََنا َماِل َهذَ ٕٔ ا فٌِِه َوٌَمُولُوَن ٌَا َو ا [. ولال تعالى : } َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ

ٌُؽَاِدُر َصِؽٌَرةً َوال َكبٌَِرةً إِال أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َوال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا { اْلِكتَاِب ال 
ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َما ، [5ٗ]الكهؾ :  ٍة َجاثٌَِةً ُكلُّ أُمَّ ولال تعالى : } َوتََرى ُكلَّ أُمَّ
ٌْكُْم بِاْلَحّكِ إِنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُْنتُْم تَْعَملُوَن { ]الجاثٌة : كُْنتُْم تَْعمَ  ،  1ٕلُوَن َهذَا ِكتَابُنَا ٌَْنِطُك َعلَ
ٕ5.]  

                                                                                                                                                                               
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .55/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .55/٘،و تفسٌر ابن كثٌر:ٖٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓ٘/2ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .55/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٖٕ/2(:ص2ٖٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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وهذا ال ٌنافً أن ٌجاء بالنبً إذا حكم هللا بٌن أمته ، فإنه ال بد أن ٌكون شاهدا علٌها 
بِنُوِر َربَِّها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجًَء بِالنَّبٌٌَِِّن َوالشَُّهَداِء {  بؤعمالها ، كما لال : } َوأَْشَرلَِت األْرضُ 

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإالِء َشِهًٌدا { ]النساء : 5ٙ]الزمر :  ٌَْؾ إِذَا ِجبْنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ [ ، ولال } فََك
 .(ٔ)"ولكن المراد هاهنا باإلمام هو كتاب األعمال [..ٔٗ

 . وهو اشبه بالمل السابك.(ٕ). لاله الزجاجبدٌنهم الذي ابتموا بهالرابع : 
 المراد به األمهات، أي ندعو كل إنسان بؤمه، فٌمال: ٌا فبلن ابن فبلنة. الخامس :

، وأن الناس ٌدعون ٌوم «أم»جمع « اإلمام»ومن بدع التفاسٌر: أن  لال الزمخشري:"
المٌامة بؤمهاتهم، وأن الحكمة فً الدعاء باألمهات دون االباء رعاٌة حك عٌسى علٌه السبلم، 
وإظهار شرؾ الحسن والحسٌن، وأن ال ٌفتضح أوالد الزنا. ولٌت شعري أٌهما أبدع؟ أصحة 

  .(ٖ)"لفظه أم بهاء حكمته؟
 .(ٗ). لاله أبو عبٌدةبالذي التدوا به وجعلوه إمامادس: أي: السا

 .(٘)"إمام هدى وإمام ضبللة" ولال ابن عباس:" 
وأولى هذه األلوال عندنا بالصواب، لول من لال: معنى ذلن: ٌوم ندعو  لال الطبري:" 

ون به فً الدنٌا، ألن األؼلب من استعمال العرب  كّل أناس بإمامهم الذي كانوا ٌمتدون به، وٌؤتمُّ
اإلمام فٌما ابتّم والتدي به، وتوجٌه معانً كبلم هللا إلى األشهر أولى ما لم تثبت حجة بخبلفه 

 .(ٙ)"م لهاٌجب التسلٌ
ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه فَؤُولَبَِن ٌَْمَرُءوَن ِكتَاَبُهْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فمن  ، أي:"[2ٔ}فََمْن أُوتِ

كان منهم صالًحا، وأُعطً كتاب أعماله بٌمٌنه، فهإالء ٌمرإون كتاب حسناتهم فرحٌن 
 .(2)"مستبشرٌن
أي : من فرحته وسروره بما فٌه من العمل الصالح ، ٌمرإه وٌحب  لال ابن كثٌر:" 

ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه َفٌَمُوُل َهاُإُم اْلَرُءوا ِكتَاِبٌَْه إِنًِّ َظنَْنتُ  ا َمْن أُوِت  أَّنًِ لراءته ، كما لال تعالى : } فَؤَمَّ
ًَ ِكتَا ا َمْن أُوِت ٌْتَنًِ لَْم أُوَت ِكتَابٌَِْه َولَْم أَْدِر ُمبلٍق ِحَسابٌَِْه { إلى أن لال : } َوأَمَّ بَهُ بِِشَماِلِه فٌََمُوُل ٌَا َل

 .(1)"[ٕٙ - 5َٔما ِحَسابٌَِْه { ]الحالة : 
فإن للت: لم خص أصحاب الٌمٌن بمراءة كتابهم؟ كؤن أصحاب  لال الزمخشري:" 

 الشمال ال ٌمرإن كتابهم. 
بلى، ولكن إذا اطلعوا على ما فً كتابهم، أخذهم ما ٌؤخذ المطالب بالنداء على  للت:

جناٌاته، واالعتراؾ بمساوٌه، أما التنكٌل به واالنتمام منه، من الحٌاء والخجل واالنخزال، 
وحبسة اللسان، والتتعتع، والعجز عن إلامة حروؾ الكبلم، والذهاب عن تسوٌة المول، فكؤن 

ءة. وأما أصحاب الٌمٌن فؤمرهم على عكس ذلن، ال جرم أنهم ٌمرإن كتابهم لراءتهم كبل لرا
أحسن لراءة وأبٌنها، وال ٌمنعون بمراءتهم وحدهم حتى ٌمول المارئ ألهل المحشر: }َهاُإُم 

 .(5)"[5ٔاْلَرُءوا ِكتَابٌَِْه{ ]الحالة : 
ال ٌُْنمَصون من ثواب أعمالهم و ، أي:"[2ٔ}َواَل ٌُْظلَُموَن فَتٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"الصالحة شٌبًا، وإن كان ممداَر الخٌط الذي ٌكون فً َشّكِ النواة

                                                             
 .55/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال الزجاج:" وال ٌظلمون ممدار فتٌل"
 .(ٕ)ٌرٌد ال ٌنمصون من ثواب أعمالهم مثل فتٌل النواة" لال الواحدي:"

 .(ٖ)" النواةهو الخٌط المستطٌل فً شك « الفتٌل» لال ابن كثٌر:" 
ٌْبًا{ ]مرٌم :  لال الزمخشري:"  وال ٌنمصون من ثوابهم أدنى شًء، }َواَل ٌُْظلَُموَن َش
 .(ٗ)"[ٕٔٔ[، }فَبَل ٌََخاُؾ ظُْلًما َواَل َهْضًما{ ]طه : ٓٙ

 ، ألوال:«الفتٌل»وفً معنى  
، (1)، والضحان(2)، ومجاهد(ٙ)، ولتادة(٘)الفتٌل الذي شك النواة ، وهو لول عطاء :أحدهما : أي
 ،(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)، وأبو عبٌدة(ٔٔ)، وخصٌؾ(ٓٔ)، وعطٌة العوفً(5)، وابن زٌد(1)والضحان
ومنه لول نابؽة  .(2ٔ)وأحد لولً ابن عباس، (ٙٔ)، والزجاج(٘ٔ)وابن لتٌبة ،(ٗٔ)ومماتل
 :(1ٔ)الذبٌانً
 فتٌبل العدوّ  ٌرزأ ال ثمّ ...  وٌؽزو األلوؾ ذا الجٌش ٌجمع

، وأحد لولً (ٕٓ)، وأبً مالن(5ٔ)األصابع من الوسخ ، وهذا لول السديالثانً : أنه ما انفتل بٌن 
 .(ٕٔ)ابن عباس
 الفوابد:
الترؼٌب فً اإللتداء بالصالحٌن ومتابعتهم والترهٌب من اإللتداء بؤهل الفساد  -ٔ

 ومتابعتهم.
 عدالة هللا تعالى فً المولؾ بإلامة الحجة على العبد وعدم ظلمه شٌبا. -ٕ
 المرآن

 [1ٕ({ ]اإلسراء : 1ِٕفً َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفً اآْلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبٌِاًل ) }َوَمْن َكانَ 
 التفسٌر:

ومن كان فً هذه الدنٌا أعمى الملب عن دالبل لدرة هللا فلم ٌإمن بما جاء به الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهو 
 طرًٌما عن الهداٌة والرشاد.فً ٌوم المٌامة أشدُّ عمى عن سلون طرٌك الجنة، وأضل 

                                                             
 . ٓٙ/ٕ(معانً المرآن:ٔ)
 .5ٓٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .55/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1٘ٗ/1(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘ٗ/1(:ص52٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1٘ٗ/1(:ص52٘ٙ(، و)52٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5٘ٗ/1(:ص52٘1انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5٘ٗ/1(:ص52٘5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5٘ٗ/1(:ص52ٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٗ/1(:ص52ٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:ص1ٙٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٕٔ)
 .52ٖ/ٖ(:صٖٙٗ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .21ٖ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٖٔٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
 .ٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .1٘ٗ/1(:ص52ٕ٘ظر: تفسٌر الطبري)ان (2ٔ)
 .55دٌوانه: (1ٔ)
 .1٘ٗ/1(:ص52٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/1(:ص52ٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .1٘ٗ/1(:ص52٘ٔ، و)1٘ٗ-ٙ٘ٗ/1(:ص52ٗ1)-(52ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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ومن  ، أي:"[2ٕفَُهَو فًِ اآْلِخَرِة أَْعَمى{ ]اإلسراء :  }َوَمْن َكاَن فًِ َهِذِه أَْعَمىلوله تعالى: 
فهو فً ، كان فً هذه الدنٌا أعمى الملب عن دالبل لدرة هللا فلم ٌإمن بما جاء به الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)"عن سلون طرٌك الجنة ٌوم المٌامة أشدُّ عمى
أنه إذا عمً  ٌله:وتؤو هو فً اآلخرة أشد عمى. :وهذا من عمى الملب، أي لال الزجاج:" 

وجعل له إلى التوبة وصلة، وفسح له فً ذلن إلى ولت  -جل وعبل  -فً الدنٌا، ولد عرفه 
مماته، فعمً عن رشده ولم ٌتب ففً اآلخرة ال ٌجد متابا وال متخلصا مما هو فٌه، فهو فً 

 .(ٕ)"اآلخرة أشد عمى
ه، لمن ال األعمى مستعار ممن ال ٌدرن المبصرات لفساد حاست لال الزمخشري:" 

ٌهتدى إلى طرٌك النجاة: أما فً الدنٌا فلفمد النظر. وأما فً اآلخرة، فؤلنه ال ٌنفعه االهتداء 
 .(ٖ)"إلٌه

فإنما عُنًِ به عمى، للوب الكفار، عن حجج هللا التً لد عاٌنتها  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"أبصارهم، فلذلن جاز ذلن وحسُن

 .(٘)"لال: أعمى عن حجته فً اآلخرة {أَْعَمىفَُهَو فًِ اآلِخَرةِ :"}عن مجاهد  
 ، لوالن:[2ٕ}َهِذِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً المشار إلٌه فً   
 . ثم فً معنى الكبلم خمسة ألوال: (ٙ)، لاله مجاهد«الدنٌا»: أنها المول األول

له فً أحدها: من كان فً الدنٌا أعمى عن معرفة لدرة هللا فً خلك األشٌاء، فهو عما وصؾ 
 . (2)ابن عباس وهذا لول .اآلخرة أعمى
ومن كان فً الدنٌا أعمى عما ٌرى من لدرتً من خلك السماء  لال ابن عباس:" 

واألرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا فهو عما وصفت له فً اآلخرة ولم ٌره 
 .(1)"أعمى وأضل سبٌبل ٌمول: أبعد حجة

أعمى بالكفر، فهو فً اآلخرة أعمى، ألنه فً الدنٌا تمبل توبته، وفً  والثانً: من كان فً الدنٌا
 . (5)اآلخرة ال تمبل، لاله الحسن

والثالث: من عمً عن آٌات هللا فً الدنٌا، فهو عن الذي ؼٌب عنه من أمور اآلخرة أشد 
 .(ٓٔ)حكاه ابن الجوزيعمى.

 {بكم الذي ٌزجً لكم الفلن فً البحرر}والرابع: من عمً عن نعم هللا التً بٌنها فً لوله تعالى: 
فمن كان أعمى عن هذا النعٌم الذي لد رأى وعاٌن فهو فً أمر اآلخرة {، تفضٌبل}إلى لوله: 

 .(ٔٔ). لاله ابن عباسالتً لم تر ولم تعاٌن أعمى وأضل سبٌبل
من عمً عن شكر هذه النعم فً الدنٌا، فهو فً اآلخرة أعمى  ولال دمحم بن أبً موسى:" 

 .(ٕٔ)"وأضّل سبٌل
من كان فً هذه الدنٌا أعمى عما عاٌن فٌها من نعم هللا وخلمه وعجاببه  ولال لتادة:" 

 .(ٖٔ)"فٌما ٌؽٌب عنه من أمر اآلخرة وأعمى {فَُهَو فًِ اآلِخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسِبٌبل}

                                                             
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٙٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص5ٖٖٗٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص5ٖٖٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٖٕ/2(:ص1ٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٗٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"فهو فً اآلخرة أعمى عن رشاده وصبلحه:" ولال ابن االنباري
َوَمْن َكاَن فًِ َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فًِ اآلِخَرِة "}لال ابن زٌد، وسبل عن لول هللا تعالى و

َماَواِت َواألَْرِض آلٌَاٍت ِلْلُمْإِمنٌِنَ }فمرأ {، أَْعَمى َوأََضلُّ َسبٌِبل َوفًِ أَْنفُِسكُْم أَفَبل } {إِنَّ فًِ السَّ
َوَلهُ }ولرأ حتى بلػ  {َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلَمَكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إِذَا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُرونَ }ولرأ  {تُْبِصُرونَ 

لال: كّل له مطٌعون، إال ابن آدم. لال: فمن كانت فً  {َمْن فًِ السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلٌّ لَهُ لَاِنتُونَ 
هذه اآلٌات التً ٌعرؾ أنها منا، وٌشهد علٌها وهو ٌرى لدرتنا ونعمتنا أعمى، فهو فً اآلخرة 

 .(ٕ)"التً لم ٌرها أعمى وأضّل سبٌبل
والخامس: من كان فٌها أعمى عن الحجة، فهو فً اآلخرة أعمى عن الجنة، لاله أبو بكر 

 . (ٖ)الوراق
 ثم فً الكبلم لوالن:«. النعم»الثانً: أنها المول 

أحدهما: من كان أعمى عن النعم التً ترى وتشاهد، فهو فً اآلخرة التً لم تر أعمى، رواه 
 عكرمة عن ابن عباس. 

ولمد كرمنا }والثانً: من كان أعمى عن معرفة حك هللا فً هذه النعم المذكورة فً لوله تعالى: 
ولم ٌإد شكرها، فهو فٌما بٌنه وبٌن هللا مما ٌتمرب به إلٌه أعمى وأضل سبٌبل، لاله  {بنً آدم
 .(ٗ)السدي

وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب، لول من لال: معنى ذلن: ومن  لال الطبري:"
كان فً هذه الدنٌا أعمى عن حجج هللا على أنه المنفرد بخلمها وتدبٌرها، وتصرٌؾ ما فٌها، فهو 

مر اآلخرة التً لم ٌرها ولم ٌعاٌنها، وفٌما هو كابن فٌها أعمى وأضّل سبٌبل ٌمول: وأضّل فً أ
 طرٌما منه فً أمر الدنٌا التً لد عاٌنها ورآها.

وإنما للنا: ذلن أولى تؤوٌبلته بالصواب، ألن هللا تعالى ذكره لم ٌخصص فً لوله )َوَمْن 

عمى الكافر به عن بعض حججه علٌه فٌها دون بعض، فٌوجه ذلن  {أَْعَمى}َكاَن فًِ َهِذِه( الدنٌا 
إلى عماه عن نعمه بما أنعم به علٌه من تكرٌمه بنً آدم، وحمله إٌاهم فً البّر والبحر، وما عدد 
فً اآلٌة التً ذكر فٌها نعمه علٌهم، بل عّم بالخبر عن عماه فً الدنٌا، فهم كما عّم تعالى 

 .(٘)"ذكره
وأضل طرًٌما عن الهداٌة  ، أي:"[2ٕأََضلُّ َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : وَ لوله تعالى:}

 .(ٙ)"والرشاد
 وأضل طرٌما، ألنه ال ٌجد طرٌما إلى الهداٌة فمد حصل على :أي لال الزجاج:" 
 .(2)"عمله

 .(1)"أي: أخطؤ طرٌما لال السمعانً:" 
 الفوابد:
 السموط فً جهنم.عمى الدنٌا عن الحك وشواهده سبب عمى اآلخرة وموجباته من  -ٔ
مع معاٌنتهم الحمابك التً أخبرت  عن الهدى دابم ال ٌزول ة هإالء الموصوفٌنأن ضبلل -ٕ

 .بها الرسل
 المرآن

                                                             
 .ٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .٘ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٓ٘/:2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
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ٌَْرهُ َوإِذًا اَلت َخذُوَن َخِلٌ ٌْنَا َؼ ٌَْن ِلتَْفتَِرَي َعلَ ٌْنَا إِلَ ({ 1ٖاًل )}َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن ال ِذي أَْوَح
 [1ٖء : ]اإلسرا
 التفسٌر:

عن المرآن الذي أنزله هللا إلٌن؛ لتختلك علٌنا  -أٌها الرسول-ولمد لارب المشركون أن ٌصرفون 
 ؼٌر ما أوحٌنا إلٌن، ولو فعلت ما أرادوه التخذون حبًٌبا خالًصا.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌستلم الحجر األسود، فمنعته لرٌش، ولالوا: ال  أحدها: لال سعٌد بن جبٌر:"

ندعه حتى ٌلم بآلهتنا، فحدث نفسه، ولال: ما علً أن ألم بها بعد أن ٌدعونً أستلم الحجر، وهللا 
َنا  َوإِْن َكاُدوا َلٌَْفِتنُونََن َعِن الَِّذي :}ٌْعلم أنً لها كاره، فؤبى هللا، فؤنزل هللا  ٌْ ٌَْن ِلتَْفتَِرَي َعلَ ٌْنَا إَِل أَْوَح

ٌَْره  .(ٔ)"اآلٌة {َؼ
نزلت فً وفد ثمٌؾ، أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسؤلوا شططا "لال عطاء عن ابن عباس: الثانً: 

ولالوا: متعنا بالبلت سنة، وحرم وادٌنا كما حرمت مكة: شحرها وطٌرها ووحشها. وأكثروا فً 
فؤلبلوا ٌكررون مسؤلتهم، ولالوا: إنا نحب أن  فؤبى ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌجبهم.المسؤلة، 

تعرؾ العرب فضلنا علٌهم، فإن كرهت ما نمول، وخشٌت أن تمول العرب: أعطٌتهم ما لم 
فصاح علٌهم عمر: فمل: هللا أمرنً بذلن. فؤمسن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عنهم، وداخلهم الطمع،  -تعطنا

أما ترون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمسن عن جوابكم كراهٌة لما تجٌبون به؟ ولد هم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أن 
 .(ٕ)"ٌعطٌهم ذلن. فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة

ة إلى الصبح، ٌكلمونه ذكر لنا أن لرٌشا خلوا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ذات لٌل"ولال لتادة: الثالث: 
وٌفخمونه وٌسودونه وٌماربونه، فمالوا: إنن تؤتً بشًء ال ٌؤتً به أحد من الناس، وأنت سٌدنا 
وابن سٌدنا. وما زالوا به حتى كاد ٌماربهم فً بعض ما ٌرٌدون، ثم عصمه هللا تعالى عن ذلن. 

 .(ٖ)"فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة
تو النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا له: إن كنت أرسلت إلٌنا فاطرد الذٌن اتبعون إن لرٌشا أ الرابع: ولال جبٌر:"

من سماط الناس وموالٌهم لنكون نحن أصحابن فركن إلٌهم فؤوحى هللا إلٌه وإن كادوا لٌفتنونن 
 .(ٗ)"اآلٌة

 هذه أنزل هللا والنجم إذا هوى فمرأ علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخامس: ولال دمحم بن كعب المرظً:"
اآلٌة أفرأٌتم البلت والعزى فؤلمى علٌه الشٌطان كلمتٌن تلن الؽرانٌك العلى، وإن شفاعتهن 

وإن كادوا لٌفتنونن عن الذي } :فؤنزل هللا ،فمرأ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما بمى من السورة وسجد، لترتجى
}َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن ِمْن  :فما زال مؽموما مهموما حتى أنزل هللا تعالى ،اآلٌة {،أوحٌنا إلٌن

َرسُوٍل َواَل نَبًِ{
 .(ٙ)"اآلٌة ،(٘)

ٌَْن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  نَا إِلَ ٌْ ولمد  ، أي:"[2ٖ}َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أَْوَح
 .(2)"عن المرآن الذي أنزله هللا إلٌن -سولأٌها الر-لارب المشركون أن ٌصرفون 

 .(1)"معناه: لٌصرفونن عن الذي أوحٌنا إلٌن لال السمعانً:" 
ٌَْرهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  َنا َؼ ٌْ لتختلك علٌنا ؼٌر ما أوحٌنا  ، أي:"[2ٖ}ِلتَْفتَِرَي َعلَ
 .(ٔ)"إلٌن

                                                             
 النمول لباب فً وذكره، حاتم أبً وابن جرٌر البن( 5ٗٔ/ ٗ) الدر فً وعزاه، ٙٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 1ٙٔ ص
 .]بدون إسناد[5ٕ٘أسباب النزول للواحدي: (ٕ)
 .]مرسل[5ٕ٘أسباب النزول للواحدي: (ٖ)
 .ٖٕٓٗ/2(:صٖٖٖ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .[ٕ٘]الحج : (٘)
 .ٖٕٓٗ/2(:صٖٖٗ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
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 .(ٕ)"أي: تمول علٌنا ؼٌر ما أنزلناه علٌن لال السمعانً:" 
ولو فعلت ما أرادوه التخذون  ، أي:"[2ٖ}َوإِذًا اَلتََّخذُوَن َخِلٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"حبٌبًا خالًصا

 .(ٗ)"أي: صاحبا وودٌدا لال السمعانً:" 
 .(٘)"معناه: لو فعلت ال تخذون لال الفراء:" 

 الفوائد:
أن ٌعٌش العالم كله بظلِّه، اإلسبلم دٌن سبلم، وعمٌدة حب ووبام، ونظام ٌستهدؾ أن  

إن المسلم ، ووأن ٌمٌم فٌه منهجه، وأن ٌجمع الناس تحت لوابه إخوة متحابٌن ومتعاونٌن
مطالب بالسماحة مع أعدابه، ولكنه منهً عن المواالة لهم ومناصرتهم، والتحالؾ معهم 
ٌنه، ألنه مهما أبدى من السماحة والمودة فلن ٌرضى عنه األعداء، حتى ٌمضوا على د

  .(ٙ)وحتى ٌنسلخ من عمٌدته
تلن الواجب على كل مسلم هو عدم التنازل عن شًء من دٌنه وعمٌدته تحت وطؤة  أن 

ٌستدرجون أصحاب الدعوات، لد ذلن أن أصحاب السلطان   األؼراءات المتعددة
وٌؽرونهم باألسعار المرتفعة لكلماتهم، حتى ٌتنازلوا عن جوانب من هذا الدٌن، 

الفتاوى التً تحل ما حرم هللا، أو تحرم ما أحل هللا، عند ذلن ٌفمد أدعٌاء  وٌصدروا لهم
العلم هٌبتهم، وحصانتهم عند صاحب السلطان وعند الناس عامة، وٌكون صاحب 
السلطان لد حمك ممصده فٌهم بتلوٌث سمعتهم وسمعة الدعوة التً ٌمثلونها، ثم ٌرمٌهم 

 .(2)ه لهم فً لول أو فعلكما ترمى الثٌاب الخلمة البالٌة، ال ٌإب
 

 المرآن

ٌْئًا لَِلٌاًل ) ٌِْهْم َش  [1ٗ({ ]اإلسراء : 1ٗ}َولَْواَل أَْن ثَب تْنَاَن لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ
 التفسٌر:

ولوال أن ثبَّتنان على الحك، وعصمنان عن موافمتهم، لَمارْبَت أن تمٌل إلٌهم شٌبا من المٌل فٌما 
 خداعهم وشدة احتٌالهم، ولرؼبتن فً هداٌتهم.الترحوه علٌن، لموة 

ولوال أن ثبَّتنان على الحك،  ، أي:"[2ٗ}َوَلْواَل أَْن ثَبَّتْنَاَن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(1)"وعصمنان عن موافمتهم

 .(5)"بالنبوة، عصمنان بها لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ٌمول تعالى ذكره: ولوال أن ثبَّتنان ٌا دمحم بعصمتنا إٌان عما دعان إلٌه  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"هإالء المشركون من الفتنة
ٌْبًا لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌِْهْم َش َل َلمارْبَت أن تمٌل  ، أي:"[2ٗ}لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِ

 .(ٔٔ)"وشدة احتٌالهم، ولرؼبتن فً هداٌتهمإلٌهم شٌبا من المٌل فٌما الترحوه علٌن، لموة خداعهم 
ٌمول: لمد كدت تمٌل إلٌهم وتطمبّن شٌبا للٌبل وذلن ما كان ملسو هيلع هللا ىلص هّم به من  لال الطبري:" 

عن ...أن ٌفعل بعض الذي كانوا سؤلوه فعله، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما ذكر حٌن نزلت هذه اآلٌة
                                                                                                                                                                               

 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .2ٔ/ٔانظر: المواالة والمعاداة فً الشرٌعة االسبلمٌة: (ٙ)
 .51/ٔانظر: المواالة والمعاداة فً الشرٌعة االسبلمٌة: (2)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .1ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌْبًا لَِلٌبل}لتادة، فً لوله  ٌِْهْم َش فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تكلنً  {،َولَْوال أَْن ثَبَّتَْناَن لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ
ٌْنٍ   .(ٔ)"«إلى نَْفسً َطْرفَةَ َع

فإن لٌل: النبً كان معصوما من الشرن والكبابر، فكٌؾ ٌجوز أن  لال السمعانً:" 
 طلبوه منه كفر؟ٌمرب مما طلبوه منه؛ والذي 
 الجواب من وجهٌن: 

أحدهما: أنا نعتمد أن الرسول معصوم من الشرن والكبابر، ونحمل على أن ما وجد منه كان هما 
من ؼٌر عزم، ولد لال النبً: " إن هللا تعالى وضع عن أمتً ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به 

  .أعلم برسوله من ؼٌره هللاأو تعمل " وفً الجملة 
اللهم، ال تكلنً إلى نفسً »لما ولع هذا كان رسول هللا ٌمول بعد ذلن: "لال لتادة:  ولد
 .(ٕ)"«طرفة عٌن

والجواب الثانً: وهو أنه لال: }ولوال أن ثبتنان لمد كدت تركن{ ولد ثبته ولم ٌركن، وهذا مثل 
هللا، ورحم، ولم  لوله تعالى: }ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته{ إلى أن لال: }إال للٌبل{ ولد تفضل

 .(ٖ)"ٌتبعوا الشٌطان
 

 المرآن
ٌْنَا نَِصًٌرا )  [1٘({ ]اإلسراء : 1٘}إِذًا َِلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَحٌَاِة َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُم  اَل تَِجُد لََن َعلَ

 التفسٌر:
ِمثْلًَ عذاب  إلى هإالء المشركٌن ركونًا للٌبل فٌما سؤلون، إذًا ألذلنان -أٌها الرسول-ولو َرَكنت 

الحٌاة فً الدنٌا ومثَْلً عذاب الممات فً اآلخرة؛ وذلن لتمام نعمة هللا علٌن وكمال معرفتن 
 بربن، ثم ال تجد أحًدا ٌنصرن وٌدفع عنن عذابنا.

ولو  ، أي:"[2٘}إِذًا أَلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَحٌَاةِ َوِضْعَؾ اْلَمَماِت{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
إلى هإالء المشركٌن ركونًا للٌبل فٌما سؤلون، إذًا ألذلنان ِمثْلًَ عذاب  -الرسول أٌها-َرَكنت 

وذلن لتمام نعمة هللا علٌن وكمال معرفتن ، الحٌاة فً الدنٌا ومثَْلً عذاب الممات فً اآلخرة
 .(ٗ)"بربن

 .(٘)"لو ركنت ألذلنان إذا :معناه لال الفراء:" 
فٌما  ٌمول تعالى ذكره: لو ركنت إلى هإالء المشركٌن ٌا دمحم شٌبا للٌبل لال الطبري:" 

 .(ٙ)"سؤلون إذن ألذلنان ضعؾ عذاب الحٌاة، وضعؾ عذاب الممات
ٌَاِة َوِضْعَؾ اْلَمَماتِ :"}عن ابن عباس، لوله   ٌعنً: ضعؾ  {،إِذًا ألَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَح

 .(2)"عذاب الدنٌا واآلخرة
ٌَاةِ :"} عن مجاهد   .(1)"لال: عذاب اآلخرة {،َوِضْعَؾ اْلَمَماتِ } ،لال: عذابها {،ِضْعَؾ اْلَح

 .(5)"عذاب الدنٌا واآلخرة :أي لال لتادة والضحان:" 
َنا نَِصًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْ ثم ال تجد أحًدا ٌنصرن  ، أي:"[2٘}ثُمَّ اَل تَِجُد لََن َعلَ

 .(ٓٔ)"وٌدفع عنن عذابنا

                                                             
 .1ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٙ، انظر: الكشؾ والبٌان:مرسبل لتادة عن الثعلبً وذكره، 1ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري:(ٕ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .5ٓ٘-1ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓ٘/2ٔاخرجه الطبري: (2)
 .5ٓ٘/2ٔاخرجه الطبري: (1)
 .5ٓ٘/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .15ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"ٌنتصر لن بعد عموبتنا إٌان ٌحٌى بن سبلم:"لال  
ٌمول: ثم ال تجد لن ٌا دمحم إن نحن أذلنان لركونن إلى هإالء المشركٌن  لال الطبري:" 

لو ركنت إلٌهم، عذاب الحٌاة وعذاب الممات علٌنا نصٌرا ٌنصرن علٌنا، وٌمنعن من عذابن، 
 .(ٕ)"وٌنمذن مما نالن منا من عموبة

وفٌه دلٌل على أن أدنى مداهنة للؽواة مضادة هلل  فً هذه اآلٌة:" لال الزمخشري 
فعلى المإمن إذا تبل هذه اآلٌة أن ٌجثو ، وخروج عن والٌته، وسبب موجب لؽضبه ونكاله

عندها وٌتدبرها، فهً جدٌرة بالتدبر، وبؤن ٌستشعر الناظر فٌها الخشٌة وازدٌاد التصلب فً دٌن 
 .(ٗ)"(ٖ)«اللهم ال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن» أنها لما نزلت كان ٌمول: هللا. وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 [2٘-2ٗفوابد اآلٌات:]

 حرمة الركون أي المٌل ألهل الباطل بالتنازل عن شًء من الحك الثابت إرضاء لهم. -ٔ
 الوعٌد الشدٌد لمن ٌرضى أهل الباطل تملما لهم طمعا فً دنٌاهم فٌترن الحك ألجلهم. -ٔ
أن اإلنسان مفتمر إلى تثبٌت هللا؛ وإال هلن؛ لموله تعالى: }واجعلنا مسلمٌن{؛ فإنهما  -ٕ

مسلمان ببل شن: فهما نبٌَّان؛ ولكن ال ٌدوم هذا اإلسبلم إال بتوفٌك هللا؛ لال هللا سبحانه 
ً للٌبًل * إ-ملسو هيلع هللا ىلص-وتعالى للرسول  ذاً ألذلنان : }ولوال أن ثبتنان لمد كدت تركن إلٌهم شٌبا

 [.2٘، 2ٗضعؾ الحٌاة وضعؾ الممات{ ]اإلسراء: 
 المرآن

ونََن ِمَن اِْلَْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها َوإِذًا اَل ٌَْلبَثُوَن ِخاَلَفَن إِال  لَِلٌاًل ) ({ 1ٙ}َوإِْن َكاُدوا لٌََْستَِفزُّ
 [1ٙ]اإلسراء : 
 التفسٌر:

بإزعاجهم إٌَّان، ولو أخرجون منها لم ٌمكثوا فٌها « مكة»ولمد لارب الكفار أن ٌخرجون من 

 بعدن إال زمنًا للٌبل حتى تحل بهم العموبة العاجلة.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

األنبٌاء إنما بعثوا  حسدت الٌهود ممام النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة، فمالوا: إن"لال ابن عباس: أحدهما: 
بها، فإنن إن خرجت إلٌها صدلنان وآمنا بن. فولع ذلن فً للبه لما بالشام، فإن كنت نبٌا فالحك 

 .(٘)"ٌحب من إسبلمهم، فرحل من المدٌنة على مرحلة، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة
 .(ٙ)"وهذا المول ضعٌؾ ؛ ألن هذه اآلٌة مكٌة ، وسكنى المدٌنة بعد ذلن. لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"ذلن.
 .(1)"فً صحته نظرلال ابن كثٌر:" . .(2)"ولٌل : إنها نزلت بتبونالثانً: 

أن الٌهود أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما فمالوا : ٌا أبا الماسم ، إن :"عن عبد الرحمن بن َؼْنم  
كنت صادلًا أنن نبً ، فالحك بالشام ؛ فإن الشام أرض المحشر وأرض األنبٌاء. فصدق ما لالوا 

شام. فلما بلػ تبون ، أنزل هللا علٌه آٌات من سورة بنً ، فؽزا ؼزوة تبون ، ال ٌرٌد إال ال
ونََن ِمَن األْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها { إلى لوله  إسرابٌل بعد ما ختمت السورة : } َوإِْن َكاُدوا َلٌَْستَِفزُّ

 .(5)": } تَْحِوٌبل { فؤمره هللا بالرجوع إلى المدٌنة ، ولال : فٌها محٌان ومماتن ، ومنها تبعث

                                                             
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .5ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٙ، انظر: الكشؾ والبٌان:مرسبل لتادة عن الثعلبً وذكره أجده، لم(ٖ)
 .1٘ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 . ]بدون إسناد[51ٕ-52ٕأسباب النزول للواحدي: (٘)
 .ٓٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٓٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 . ]بدون إسناد[.51ٕ، وذكره الواحدي فً أسباب النزول:(ٕٗ٘/٘دالبل النبوة )أخرجه البٌهمً فً  (5)
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هم أهل مكة بإخراج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مكة، فؤمره هللا "ولال مجاهد ولتادة والحسن: الثالث: 
 .(ٔ)"تعالى بالخروج. وأنزل هذه اآلٌة إخبارا عما هموا به

وفً هذا اإلسناد نظر. واألظهر أن هذا لٌس بصحٌح ؛ فإن النبً صلى لال ابن كثٌر:"
ون عن لول الٌهود ، إنما ؼزاها امتثاال لموله تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن هللا علٌه وسلم لم ٌؽز تب

[ ، ولوله تعالى : } لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ٖٕٔآَمنُوا لَاتِلُوا الَِّذٌَن ٌَلُونَكُْم ِمَن اْلكُفَّاِر { ]التوبة : 
ُمونَ  ِ َوال بِاْلٌَْوِم اآلِخِر َوال ٌَُحّرِ ُ َوَرسُولُهُ َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا  بِاَّللَّ َم َّللاَّ َما َحرَّ

[. وؼزاها لٌمتص وٌنتمم ممن 5ٕاْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َوهُْم َصاِؼُروَن { ]التوبة : 
 .(ٕ)"لتل أهل مإتة ، من أصحابه ، وهللا أعلم

ولٌل : نزلت فً كفار لرٌش ، هموا بإخراج الرسول من بٌن أظهرهم ، فتوعدهم هللا  الثالث:
بهذه اآلٌة ، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إال ٌسًٌرا. وكذلن ولع ؛ فإنه لم ٌكن بعد 
هجرته من بٌن أظهرهم ، بعد ما اشتد أذاهم له ، إال سنة ونصؾ. حتى جمعهم هللا وإٌاه ببدر 

 .(ٖ)ر مٌعاد ، فؤمكنه منهم وسلطه علٌهم وأظفره بهم ، فمتل أشرافهم وسبى سراتهمعلى ؼٌ
ونََن ِمَن اأْلَْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   ، أي:"[2ٙ}َوإِْن َكاُدوا لٌََْستَِفزُّ

ٌَّان« مكة»ولمد لارب الكفار أن ٌخرجون من   .(ٗ)"بإزعاجهم إ
ٌمول عّز وجّل: وإن كاد هإالء الموم لٌستخفونن من األرض التً أنت  لال الطبري:" 

 .(٘)"بها لٌخرجون منها
ونََن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[2ٙ}لٌََْستَِفزُّ

 .(ٙ)أحدهما : ٌمتلونن، لاله الحسن
 . (2). لاله مماتلالمدٌنة من األرض لٌستزلونن :ٌعنى الثانً :
 .(5)، والطبري(1)لاله الفراء. لٌستخفوننالثالث: 

 . لال الشاعر :(ٓٔ)ٌزعجونن باتسخفافن ، لاله ابن عٌسى
ٌَّبَتْهُ اْلَهَزاِهزُ  هُ  ...  وٌْعِصً َحِكٌماً َش  ٌُِطٌُع َسِفٌهَ المْوِم إذ ٌَْستَِفزُّ

 ألوال: ،[2ِٙلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:} 
من المدٌنة ، فمالوا : إن أرض األنبٌاء  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنهم الٌهود أرادوا أن ٌخرجوا رسول هللا 

 .(ٔٔ)هً الشام وإن هذه لٌست بؤرض األنبٌاء ، لاله سلٌمان التٌمً
، (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)من مكة لبل الهجرة ، لاله مجاهد -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنهم لرٌش هموا بإخراج النبً 

 .(ٗٔ)واختاره الطبري
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص من مكة، ولو فعلوا ذلن لما توطنوا، ولكن هللا  لال لتادة:"  هّم أهل مكة بإخراج النب

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مكة حتى بعث هللا  كفهم عن إخراجه حتى أمره، ولملما مع ذلن لبثوا بعد خروج نب
 .(ٔ)"درعلٌهم المتل ٌوم ب

                                                             
 . ]بدون إسناد[51ٕأسباب النزول للواحدي:  (ٔ)
 .ٔٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .٘ٗ٘/ٕانظر: تفسً مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٓٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٓٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٕٔ)
 .ٓٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 . (ٕ)الثالث : أنهم أرادوا إخراجه من جزٌرة العرب كلها ألنهم لد أخرجوه من مكة
 .(ٖ)الرابع : أنهم أرادوا لتله لٌخرجوه من األرض كلها ، لاله الحسن

وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لول لتادة ومجاهد، وذلن أن  لال الطبري:" 
ونََن ِمَن األْرِض َوإِْن َكاُدوا }لوله  فً سٌاق خبر هللا عّز وجّل عن لرٌش وذكره إٌاهم،  {لٌََْستَِفزُّ

إلى أنه خبر عنهم، فهو بؤن ٌكون خبرا  {َوإِْن َكاُدوا}ولم ٌجر للٌهود لبل ذلن ذكر، فٌوجه لوله 
 .(ٗ)"عمن جرى له ذكر أولى من ؼٌره

ولو أخرجون منها  ، أي:"[2ٙ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : }َوإِذًا اَل ٌَْلبَثُوَن ِخبَلفََن إِالَّ لوله تعالى: 
 .(٘)"لم ٌمكثوا فٌها بعدن إال زمًنا للٌبل حتى تحل بهم العموبة العاجلة

ٌمول: ولو أخرجون منها لم ٌلبثوا بعدن فٌها إال للٌبل حتى أهلكهم بعذاب  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"عاجل
 .(2)"ٌمول: إنن لو خرجت ولم ٌإمنوا لنزل بهم العذاب لال الفراء:" 
 .(1)"لم ٌنظروا من بعدن إال ٌسٌرا حتى ٌعذبوا فً الدنٌا لال مماتل:" 
 .(5)"لو أخرجت لرٌش دمحما لعذّبوا بذلن لال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)"فؤهلكهم هللا ٌوم بدر، ولم ٌلبثوا بعده إال للٌبل حتى أهلكهم هللا ٌوم بدر لال لتادة:" 
 وجهان: ،[2ٙ}ِخبَلفََن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

، ٌمال: خْلفن وخبلفن، (ٖٔ)، والطبري(ٕٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٔٔ)أحدهما: ٌعنً: بعدن. لاله مماتل
 :(٘ٔ)، ومنه لول الشاعر(ٗٔ)«بعدن»ولد لربا جمٌعاً بمعنى 

ٌْنَُهنَّ َحِصًٌراَعمََب الرذاذ ِخبلفَها فكؤنََّما ... بَسط الشَّواِطُب   َب
 .(ٙٔ)الثانً: بمعنى مخالفتن ، ذكره ابن األنباري

 :(2ٔ)وجهان ،[2ٙإِالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:} 

، (1ٔ)أحدهما : أن المدة التً لبثوها بعده ما بٌن إخراجهم له إلى لتلهم ٌوم بدر، لال ابن عباس
 من ذكر أنهم لرٌش.، وهو لول (ٕٓ)، واختاره الطبري(5ٔ)والضحان
 .(ٕٔ)"ٌعنً بالملٌل ٌوم أخذهم ببدر، فكان ذلن هو الملٌل الذي لبثوا بعد لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٓٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 . ٔٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري:(ٗ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .٘ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٓٔ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر ممالت بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 ألبً المرآن مجاز فً، ؤٔ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:(خلؾ: اللسان) المخزومً خالد بن للحارث البٌت(٘ٔ)

 ".فكؤنما خبلفها الدٌار عفت"( : 12ٖ /ٔ) عبٌدة
 .ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٔٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 . ٔٔ٘/2ٔأخرجه الطبري:(ٕٔ)
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ًّ من بٌن أظهرهم إلى بدر، فؤخذهم  لال الضحان:"  كان الملٌل الذي لبثوا بعد خروج النب
 .(ٔ)"بالعذاب ٌوم بدر

 ، وهذا لول من ذكر أنهم الٌهود . الثانً : ما بٌن ذلن ولتل بنً لرٌظة وجبلء بنً النضٌر
 

 المرآن
 [11({ ]اإلسراء : 11}سُن ةَ َمْن لَْد أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمْن ُرسُِلنَا َواَل تَِجُد ِلسُن تِنَا تَْحِوٌاًل )

 التفسٌر:
لسنتنا  -أٌها الرسول-تلن سنة هللا تعالى فً إهبلن األمة التً تُخرج رسولها من بٌنها، ولن تجد 

 تؽًٌٌرا، فبل خلؾ فً وعدنا.
تلن سنة هللا  ، أي:"[22}سُنَّةَ َمْن لَْد أَْرَسْلَنا لَْبلََن ِمْن ُرسُِلَنا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"تعالى فً إهبلن األمة التً تُخرج رسولها من بٌنها
 .(ٖ)"ٌعذبون كسنة من لد أرسلنا :أي لال الفراء:" 
ٌمول تعالى ذكره: لو أخرجون لم ٌلبثوا خبلفن إال للٌبل وألهلكناهم  لال الطبري:" 

بعذاب من عندنا، سنتنا فٌمن لد أرسلنا لبلن من رسلنا، فإنا كذلن كنا نفعل باألمم إذا أخرجت 
 .(ٗ)"رسلها من بٌن أظهرهم

جوا أنهم إذا أخر أنا سننا هذه السنة فٌمن أرسلنا لبلن من رسلنا. لال الزجاج:معناه:" 
من مكة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بهم، وكان خروج النبً  نبٌهم من بٌن أظهرهم أو لتلوه لم ٌلبثهم العذاب أن ٌنزل

 .(٘)"مهاجرا بؤمر هللا
أي : هكذا عادتنا فً الذٌن كفروا برسلنا وآذوهم : ٌخرج الرسول من  لال ابن كثٌر:" 

بٌن أظهرهم : وٌؤتٌهم العذاب. ولوال أنه علٌه الصبلة و السبلم رسول الرحمة ، لجاءهم من 

بَُهْم َوأَْنَت فٌِِهمْ ، النمم فً الدنٌا ما ال لبل ألحد به ُ ِلٌُعَذِّ َوَما َكاَن  ؛ ولهذا لال تعالى : } َوَما َكاَن َّللاَّ
بَُهْم َوهُْم ٌَْستَْؽِفُروَن { ]األنفال :  ُ ُمعَذِّ  .(ٙ)"[َّٖٖللاَّ

سنة األمم والرسل كانت لبلن كذلن إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم، لم  :أي لال لتادة:" 
 .(2)"ٌناظروا أن هللا أنزل علٌهم عذابه

 -أٌها الرسول-ولن تجد  ، أي:"[22:  }َواَل تَِجُد ِلسُنَّتِنَا تَْحِوٌبًل{ ]اإلسراءلوله تعالى: 
 .(1)"لسنتنا تؽًٌٌرا، فبل خلؾ فً وعدنا

 .(5)"وال تجد لسنتنا تحوٌبل عما جرت به لال الطبري:" 
  .(ٓٔ)"أي: ما أجرى هللا به العادة لم ٌتهٌؤ ألحد أن ٌمبلها لال الواحدي:" 

 .(ٔٔ)"ال خلؾ لسنتً وال لمضابً وال لموعدي"لال ابن عباس: 
 [22-2ٙفوابد اآلٌتٌن:]

 إمضاء سنن هللا تعالى وعدم تخلفها بحال من األحوال. -ٔ
 ، منها:تؤنً لعدة معان، «السنة»ومن الفوابد: ان كلمة -ٕ

                                                             
 . ٔٔ٘/2ٔأخرجه الطبري:(ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 . دون اإلسنادٕٓٔ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
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ملسو هيلع هللا ىلص: "من سن فً -الطرٌمة المسلوكة، سواء أكانت محمود أم مذمومة. ومنه لوله  - أ
اإلسبلم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من ؼٌر أن ٌنمص من 
أجورهم شًء. ومن سن فً اإلسبلم سنة سٌبة كان علٌه وزرها ووزر من عمل بها 

 .(ٔ)شًء" بعده، من ؼٌر أن ٌنمص من أوزارهم 
ملسو هيلع هللا ىلص: سٌرته التً كان ٌتحراها. فما ثبت عنه من لول، أو -السٌرة، وسنة رسول هللا  - ب

فعل، أو وصؾ، أو تمرٌر، لٌل له سنة. ٌمول ابن األثٌر: "ولد تكرر فً الحدٌث 
 .(ٕ)ذكر السنة وما تصرؾ منها. واألصل منها: السٌرة والطرٌمة"

العادة. ومنه لوله عز وجل: }سُنَّةَ َمْن لَْد أَْرَسْلنَا لَْبلََن ِمْن ُرسُِلنَا َوال تَِجُد ِلسُنَّتَِنا   - ت
[؛ أي: هكذا عادتنا فً الذٌن كفروا برسلنا وآذوهم، بخروج 22تَْحِوٌبًل{ ]اإلسراء: 

 .(ٖ)الرسول من بٌن أظهرهم، ٌؤتٌهم العذاب
 .(ٗ)ا لاله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو فعله، أو لرر علٌهأما السنة عند األصولٌٌن: فهً م

 المرآن
ٌِْل َولُْرآَن اْلفَْجِر إِن  لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا ) اَلةَ ِلُدلُوِن الش ْمِس إِلَى َؼَسِك الل  ({ 11}أَلِِم الص 

 [11]اإلسراء : 
 التفسٌر:

الشمس عند الظهٌرة إلى ولت ظلمة اللٌل، وٌدخل فً هذا صبلة ألم الصبلة تامة من ولت زوال 
الظهر والعصر والمؽرب والعشاء، وألم صبلة الفجر، وأَِطِل المراءة فٌها؛ إن صبلة الفجر 

 تحضرها مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار.
ٌِْل{ ]اإلسرلوله تعالى:  بَلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس إِلَى َؼَسِك اللَّ ألم  ، أي:"[21اء : }أَلِِم الصَّ

الصبلة تامة من ولت زوال الشمس عند الظهٌرة إلى ولت ظلمة اللٌل، وٌدخل فً هذا صبلة 

 .(٘)"الظهر والعصر والمؽرب والعشاء
 ، لوالن:«دلون الشمس »وفً معنى 

 :(ٙ)، ومنه لول ذي الرمة«المؽرب »أحدهما : أنه ؼروبها، وأن الصبلة المؤمور بها صبلة 
َوالنِ َمَصابٌُح  ٌَْسْت بالَّلَواتً تَمُوُدها ... نُُجوٌم وال باآلفبلِت الدَّ   لَ

 .(ٓٔ)، وهو مذهب أبً حنٌفة(5)، ورواه مجاهد عن ابن عباس(1)، وابن زٌد(2)لاله ابن مسعود
لال عبد هللا حٌن ؼربت الشمس: هذا وهللا الذي ال إله ؼٌره ولت "عن إبراهٌم، لال:  

 .(ٔٔ)"دلوكها: ؼروبهاهذه الصبلة. ولال: 
 .(ٕٔ)"دلون الشمس. ؼروبها، ٌمول: دلكت براح لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"ألن العرب تمول: َدلََن النجم؛ إذا ؼاب ،}ِلُدلُوِن الشَّْمِس{ ؼروبها لال ابن لتٌبة:" 

                                                             
 .الصدلة على الحث باب الزكاة، كتاب مسلم، صحٌح(ٔ)
 .5ٓٗ/ ٕ األثٌر البن الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة(ٕ)
 .ٔٓٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘ص الشنمٌطً للشٌخ الفمه أصول فً مذكرة انظر(ٗ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٗ :دٌوانه(ٙ)
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٙ/ٖانظر/ النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٗٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 الشمس. اسم: «براح». ؤٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
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، وهذا لول ابن «الظهر»زوالها، والصبلة المؤمور بها صبلة  :«دلون الشمس»الثانً : أن 
، (ٗ)، والحسن(ٖ)، وأبً برزة األسلمً(ٕ)، وهو لول ابن عمر(ٔ)رواٌة الشعبً عنهعباس فً 
 . (5)، ومالن(1)، وهو مذهب الشافعً(2)، والضحان(ٙ)، ومجاهد(٘)ولتادة
 .(ٓٔ)"من عند زوالها إلى أن تؽٌب :«دلون الشمس» لال أبو عبٌدة:" 

أتانً جبرابٌل »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال رسول "عن أبً مسعود عمبة بن عمرو، لال:   ولد روي
 .(ٔٔ)«علٌه السبلم لدلون الشمس حٌن زالت فصلى بً الظهر

: فى لوله تعالى }ألم الصبلة لدلون الشمس{ لال لزوال -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عمر عن النبى و
 .(ٕٔ)"الشمس

ألم الصبلة :}زالت الشمس، ثم تبل كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلً الظهر إذا "لال أبو برزة: 
 .(ٖٔ){"لدلون الشمس

عن جابر بن عبد هللا، لال: دعوت نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي، ثم 
 .(ٗٔ)"خرجوا حٌن زالت الشمس، فخرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: "اخرج ٌا أبا بكر لد دلكت الشمس

 .(٘ٔ)مٌلها بعد نصؾ النهار ":عن ابن عمر لال: " دلون الشمس 
 .(ٙٔ)حكاه مكً بن ابً طالب عنً بذلن: الظهر والعصر.الثالث: 
: صبلة {أَلِِم الصَّبلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس }الصواب لول من لال: عنى بموله  لال الطبري:" 

ومنه ، دلن فبلن إلى كذا: إذا مال إلٌهالظهر، وذلن أن الدلون فً كبلم العرب: المٌل، ٌمال منه: 
الخبر الذي ُروي عن الحسن أن رجبل لال له: أٌُدالن الرجل امرأته؟ ٌعنً بذلن: أٌمٌل بها إلى 

 :(2ٔ)المماطلة بحمها. ومنه لول الراجز
ًْ َرباحِ ... ؼُْدَوةَ حتى َدلََكْت ِبَراحِ   َهذَا َمماُم لََدم

ذلن: ِبراح، بكسر الباء، فإنه ٌعنً: أنه ٌضع الناظر كفه وٌروى: براح بفتح الباء، فمن روى 

على حاجبه من شعاعها، لٌنظر ما لمً من ؼٌارها، وهذا تفسٌر أهل الؽرٌب أبً عُبٌدة 
ًّ وؼٌرهم  .(1ٔ)"واألصمعً وأبً عمرو الشٌبان

فً اللؽة هو: المٌل ، والشمس تمٌل عند زوالها وؼروبها  «الدلون»ولٌل إن أصل 
 .(5ٔ)ك على كل واحٍد منهمافلذلن انطل

                                                             
 .ٗٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
[ لال 21لال هللا جل ثناإه }ألم الصبلة لدلون الشمس{ ]اإلسراء:  :"ٖٙ٘/ٔلال البٌهمٌفً السنن الكبرى: (1)

 ."الشافعً رضً هللا عنه: دلون الشمس زوالها
 .ٕٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .12ٖ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .2ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/2ٕ(:ص2ٖٓٗٓ، وجامع األحادٌث)[2ٖٗٔٔ]كنز العمال  ،)ابن مردوٌه(أخرجه  (ٕٔ)
 .1ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ(:ص2ٓٗٔأخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى) (٘ٔ)
 .ٕ٘ٙٗ/ٙ:علومه فنون من وجمل وأحكامه، وتفسٌره، المرآن معانً علم فً النهاٌة بلوغ إلى الهداٌةانظر:  (ٙٔ)
: اللسان) كرواٌة وهً" ؼدوة" موضع فً" ذبب: "فٌه ورواٌته: المرآن معانً فً الفراء شواهد من الرجز (2ٔ)

 .(برح
 .2ٔ٘-ٙٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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 ففٌه وجهان من التفسٌر: ،«ؼسك اللٌل»وأما 
  .(ٗ)، وابن عٌسى(ٖ)، الفراء(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)أحدهما : أنه ظبلم اللٌل، لاله الضحان

، وأنشد بٌت (٘)«؟ لال الؽاسك: الظلمة«الؽسك»ما »وسؤل نافع بن األزرق ابن عباس: 
 :(ٙ)بٌت زهٌر

 وهً الِهٌَةٌ ... حتى إذا أصبح اإلظبلُم والؽََسكظلَّْت تَُجوب ٌََداَها 
 .(2)"أول ظلمته للمؽرب والعشاء لال الفراء:"

 .(ٓٔ)، وعكرمة(5)، ولتادة(1)الثانً : أنه دنّو اللٌل وإلباله، وهولول ابن عباس
 .(ٔٔ)"بدو اللٌل لصبلة المؽرب لال لتادة:"
 .(ٕٔ)"ؼسك اللٌل: ؼروب الشمس ولال مجاهد:"
 المؤمور بها لوالن: وفً الصبلة

، (ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)ومجاهد ،(ٖٔ)أحدهما : أنها صبلة المؽرب، وهو لول ابن عباس
 .(2ٔ)وبه لال الطبري

 . (1ٔ)الثانً : انها صبلة العصر. لاله أبو جعفر
 لول من لال: الصبلة التً أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإلامتها عند ؼسكالصواب  لال الطبري:" 

اللٌل، هً صبلة المؽرب دون ؼٌرها، ألن ؼسك اللٌل هو ما وصفنا من إلبال اللٌل وظبلمه، 
وذلن ال ٌكون إال بعد مؽٌب الشمس. فؤما صبلة العصر، فإنها مما تمام بٌن ابتداء دلون الشمس 

  .(5ٔ)"ؼسك اللٌل، ال عند ؼسك اللٌل إلى
وألم صبلة الفجر، وأَِطِل المراءة  ، أي:"[21}َولُْرآَن اْلفَْجِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٕٓ)"فٌها
 ، ، وجهان من التفسٌر:[21}َولُْرآَن اْلفَْجِر{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً 

 .(ٕٔ)، وهذا لول ابن جرٌر الطبريما تمرأ به صبلة الفجر من المرآن :أيأحدهما : 

                                                             
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 . ٖٕٙ/ٖوالعٌون:انظر: النكت (ٗ)
 .ٕ٘٘مسابل نافع بن االزرق:(٘)
/ ٗ" المنثور الدر"و ،1ٙ/ ٕ" اإلتمان"و ،15/ ٔ" واالبتداء الولؾ إٌضاح: "فً وورد دٌوانه، فً أجده لم(ٙ)

 شرح"و ،1ٙ/ ٙ" حٌان أبً"و ،ٖٗٓ/ ٓٔ" المرطبً"و ،ٖٕٙ/ ٖ" الماوردي تفسٌر" فً تجود وبرواٌة ،ٖٗ٘
 .نسبة ببل 5٘٘ ص" الطوال السبع المصابد

 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
 .ٕٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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، (ٔ)فً الصبلة ، وهذا لول ابن عباسالثانً : معناه: صبلة الصبح ، فسماها لرآناً لتؤكٌد المراءة 
، وابو (2)، والفراء(ٙ)، وكعب(٘)، وابن زٌد(ٗ)، والضحان(ٖ)،  ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)عباس
 .(5)، وابن لتٌبة(1)عبٌدة
: صبلة الصبح، كنا نحدث أن عندها ٌجتمع الحرسان من {ولرآن الفجرلال لتادة:"} 

 .(ٓٔ)"مبلبكة هللا حرس اللٌل وحرس النهار
ولرآن الفجر إن لرآن الفجر كان }والذي نفس كعب بٌده، إن هذه اآلٌة  لال كعب:" 
 .(ٔٔ)"إنها لصبلة الفجر إنها لمشهودة {،مشهودا
 :(ٕٔ)-لال الشاعر فً عثمان بن عفان رضً هللا عنه 

ُع اللٌَل تَْسِبًٌحا ولُْرآنا وِد بِِه ... ٌُمَّطِ ْوا بِؤَْشَمَط عُْنَواُن الّسجُّ  َضحَّ
 .(ٖٔ)"أي: تسبًٌحا ولراءة :"لال ابن لتٌبة

إن صبلة الفجر  ، أي:"[21}إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)"تحضرها مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار

ٌمول: آن ما تمرأ به فً صبلة الفجر من المرآن كان مشهودا، ٌشهده فٌما  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"ذكر مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار

 ،  لوالن:[21}إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً 
الماوردي عن ابن أحدهما : إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إلٌه فً المساجد ، حكاه 

 .(ٙٔ)بحر
ولرآن الفجر إن لرآن :"}عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هذه اآلٌة الثانً : ان المراد به ما رواه أبو هرٌرة 

 .(2ٔ)«"تشهده مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار»لال:  {،الفجر كان مشهودا
 .(1ٔ)"تجتمع فً صبلة الفجر مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار لال مجاهد:" 

 .(5ٔ)"ٌشهده حرس اللٌل وحرس النهار من المبلبكة فً صبلة الفجر"عبٌدة، لال أبو 
                                                             

 .ٕٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 . 11ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن:(1)
 . ٕٓٙانظر: ؼرٌب المرآن:(5)
 .ٕٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 والتبٌٌن والبٌان 51 وااللتضاب ٕٔٔ/ 5ٔ ،1ٙٔ/ 2ٔ واللسان ٓٔٗ دٌوانه فً كما ثابت بن لحسان ٌروى(ٕٔ)
 مؽراء، بن أوس إلى ونسب المعارؾ طبع 52/ ٔ الطبري تفسٌر فً منسوب ؼٌر وهو ٕٕٙ/ ٖ ،ٕٕٓ/ ٔ
 النهشلً، هللا عبد بن لكثٌر أنه السٌرافً ابن عن 2ٔ/ ٗ الخزانة بهامش النحوٌة المماصد فً العٌنً ونمل

 ومعنى. لحسان ولٌل هذا، لكثٌر أنه ٌعٌش ابن عن 1ٔٔ/ ٗ الخزانة فً البؽدادي ونمل. الؽرٌرة بابن المعروؾ
 األضاحً، لحوم أٌام فً لتلوه كؤنهم األضحٌة، بدل جعلوه أي: بري ابن لال. كاألضحٌة ذبحوه أي: ضحوا
 بالتحرٌن والشمط. الهجرة من وثبلثٌن خمس سنة الحجة، ذي من خلت لٌلة عشرة لثمان الجمعة ٌوم وذلن
 .سواده ٌخالط الرأس من الشعر بٌاض

 .ٖٗ-ٖٖؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٗٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٕٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .ٕٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)



ٕٓ2 
 

كانوا ٌمولون تجتمع مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار فً صبلة الفجر فتشهد  لال إبراهٌم:" 
 .(ٔ)"فٌها جمٌعا، ثم ٌصعد هإالء وٌمٌم هإالء

 .(ٕ)اللٌل وال من صبلة النهار"وفً هذا دلٌل على أنها لٌست من صبلة لال الماوردي:"
عن أبً الدرداء، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا ٌفتح الذكر فً ثبلث ساعات ٌبمٌن من  

اللٌل: فً الساعة األولى منهن ٌنظر فً الكتاب الذي ال ٌنظر فٌه أحد ؼٌره فٌمحوا ما ٌشاء 
دن، وهً داره التً لم ترها عٌن، وال تخطر على وٌثبت، ثم ٌنزل فً الساعة الثانٌة إلى جنة ع

للب بشر، وهً مسكنه، وال ٌسكن معه من بنً آدم ؼٌر ثبلثة: النبٌٌن والصدٌمٌن والشهداء ثم 
ٌمول: طوبى لمن دخلن، ثم ٌنزل فً الساعة الثالثة إلى السماء الدنٌا بروحه ومبلبكته فتنتفض، 

ٌمول: من ٌستؽفرنً أؼفر له، من ٌسؤلنً أعطه، من فٌمول: لومً بعونً، ثم ٌطلع إلى عباده، ف
ولرآن الفجر إن لرآن الفجر كان :}ٌدعونً فؤستجٌب له حتى ٌطلع الفجر، فذلن حٌن ٌمول 

موسى فً حدٌثه: شهده هللا ومبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار. ولال ابن عسكر فً  لال {،مشهودا
 .(ٖ)" ارحدٌثه: فٌشهده هللا ومبلبكة اللٌل ومبلبكة النه

 
 المرآن

ْد بِِه نَافِلَةً لََن َعَسى أَْن ٌَْبعَثََن َربَُّن َممَاًما َمْحُموًدا ) ٌِْل فَتََهج   [11({ ]اإلسراء : 11}َوِمَن الل 

 التفسٌر:
من نومن بعض اللٌل، فالرأ المرآن فً صبلة اللٌل؛ لتكون صبلة اللٌل زٌادة لن  -أٌها النبً-ولم 

الدرجات، عسى أن ٌبعثن هللا شافعًا للناس ٌوم المٌامة؛ لٌرحمهم هللا مما فً علو المدر ورفع 
 ٌكونون فٌه، وتموم مماًما ٌحمدن فٌه األولون واآلخرون.

ْد بِِه َنافِلَةً لََن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌِْل فَتََهجَّ من  -أٌها النبً-ولم  ، أي:"[25}َوِمَن اللَّ

فً صبلة اللٌل؛ لتكون صبلة اللٌل زٌادة لن فً علو المدر ورفع نومن بعض اللٌل، فالرأ المرآن 
 .(ٗ)"الدرجات
 .(٘)"اسهر بصبلة أو بذكر هللا، وهجدت: نمت أٌضا :أي لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٙ)"اسهر به. ٌمال: تهجدت: إذا سهرت. وهجدت: إذا نمت :أي لال ابن لتٌبة:"
أي: تٌمظ بالمرآن، وذلن حث على إلامة الصبلة فً اللٌل المذكور فً  لال الراؼب:"

المصلً لٌبل، وأهجد البعٌر: ألمى «: المتهجد»و ،[ٖ -ٕ :لم اللٌل إال للٌبل نصفه ]المزمل :لوله
 .(2)"جرانه على األرض متحرٌا للهجود

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن اللٌل فاسهر بعد نومة ٌا دمحم بالمرآن،  لال الطبري:" 
نافلة لن خالصة دون أمتن. والتهجد: التٌمظ والسهر بعد نومة من اللٌل. وأما الهجود نفسه: 

 :(1)فالنوم، كما لال الشاعر
 أال طرلتنا والرفاق هجود ... فباتت بعبلت النوال تجود 

 :(ٔ)ال الحطٌبةول

                                                             
 .ٕٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٖ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .ٕٓٙؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .1ٖٖ-1ٖٕالمفردات: (2)
 هجودا ٌهجد هجد مصدر ٌكون أن ٌجوز: وهجود. لابله على ألؾ لم البٌت، وٖٕ٘/2ٔمن شواهد الطبري: (1)
 ٌكون أن وٌجوز. المشتك بمعنى فٌكون هاجدون، والرفاق أو هجود ذوو والرفاق: منه المراد وٌكون نام، إذا
 علة جمع: والعبلت. حاضر جمع وحضور جالس جمع وجلوس لاعد، جمع كعمود تؤوٌل، ببل لهاجد جمعا هجود
. أفاده الحب ثمرة من حبٌبه الحبٌب ٌعطٌه ما: والنوال. األول بعد الثانً السمً وهو العل، من للمرة اسم

 المحمك.
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 .(ٕ)"أال طرلت هند الهنود وصحبتً ... بحوران حوران الجنود هجود
 وجهان: «التهجد»وفً 

 .(ٖ)أحدهما : السهر بالتٌمظ لما ٌنفً النوم ، سواء كان لبل النوم أو بعده. حكاه الماوردي
 .(ٙ)، والحجاج بن عمرو(٘)، واألسود(ٗ)علممةالثانً : أنه السهر بعد النوم ، لاله 

 .(2)"التهجد: ما كان بعد العشاء اآلخرة ولال الحسن:" 
أنه كان مع رسول هللا  :"حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، عن رجل من األنصارعن  

وسلم،  ملسو هيلع هللا ىلص فً سفر، فمال: ألنظرن كٌؾ ٌصلً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: فنام رسول هللا صلى هللا علٌه
إن فً خلك }ثم استٌمظ، فرفع رأسه إلى السماء، فتبل أربع آٌات من آخر سورة آل عمران 

حتى مر باألربع، ثم أهوى إلى المربة، فؤخذ سواكا  {السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار
فاستن به، ثم توضؤ، ثم صلى، ثم نام، ثم استٌمظ فصنع كصنعه أول مرة، وٌزعمون أنه التهجد 

 .(1)"الذي أمره هللا
 بؤنها نافلة له ثبلثة وجوه: -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً تخصٌص النبً 

أحدها : تخصٌصاً له بالترؼٌب فٌها والسبك إلى حٌازة فضلها ، اختصاصها بكرامته ، لاله علً 
 .(5)بن عٌسى

 .(ٓٔ)الثانً : ألنها فضٌلة له، ولؽٌره كفارة ، لاله مجاهد
النافلة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة من أجل أنه لد ؼفر له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر،  لال مجاهد:" 

فما عمل من عمل سوى المكتوبة، فهو نافلة من أجل أنه ال ٌعمل ذلن فً كفارة الذنوب، فهً 
 .(ٔٔ)"نوافل وزٌادة، والناس ٌعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم فً كفارتها، فلٌست للناس نوافل

 .(ٕٔ)الثالث : ألنها علٌه مكتوبة ولؽٌره مستحبة ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)"أنها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، أمر بمٌام اللٌل وكتب علٌه« النافلة»ـٌعنً ب لال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)"إنما كانت النافلة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص"أمامة:  وأب لال 
 .(٘ٔ)"نفبل وؼنٌمة لن :أي "لتادة:  لال 
 .(ٙٔ)"اسهر بصبلة أو بذكر هللا، وهجدت: نمت أٌضا :أي لال أبو عبٌدة:" 
الصواب فً ذلن، المول الذي ذكرنا عن ابن عباس، وذلن أن رسول هللا  لال الطبري:" 

ملسو هيلع هللا ىلص كان هللا تعالى لد خصه بما فرض علٌه من لٌام اللٌل، دون سابر أمته، فؤما ما ذكر عن 
مجاهد فً ذلن، فمول ال معنى له، ألن رسول هللا فٌما ذكر عنه أكثر ما كان استؽفارا لذنوبه بعد 

                                                                                                                                                                               
: وهجود. جند: الشام كور من كورة كل: شارحه ولال( . ٖٓٔ ص الحمٌدٌة طبعة دٌوانه) للحطٌبة البٌت(ٔ)

 بٌت فً كما النوم،: معناه اآلٌة فً الهجود أن الشاهد ومحل. لاعد جمع: لعود ومثله النابم، وهو هاجد، جمع
 والرفاق: معنى على ٌكون أو المشتك، معنى فً المصدر وٌكون. نام إذا هجودا ٌهجد هجد مصدر. الحطٌبة
 .ممامه المصدر وألٌم المضاؾ، حذؾ ثم" هجود ذوو"
 .ٖٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ٘/2ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/2ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕٗٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕ٘٘/2ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .15ٖ/ٔمجاز المرآن: (ٙٔ)
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وذلن أن هذه السورة  {،لٌؽفر لن هللا ما تمدم من ذنبن وما تؤخر}ل لول هللا عز وجل علٌه نزو
عام لبض. ولٌل  {إذا جاء نصر هللا والفتح}أنزلت علٌه بعد منصرفه من الحدٌبٌة، وأنزل علٌه 

س الواحد استؽفار فكان ٌعد له ملسو هيلع هللا ىلص فً المجل {فسبح بحمد ربن واستؽفره إنه كان توابا}له فٌها 
مابة مرة ومعلوم أن هللا لم ٌؤمره أن ٌستؽفر إال لما ٌؽفر له باستؽفاره ذلن، فبٌن إذن وجه فساد 

 .(ٔ)"ما لاله مجاهد
}ومن اللٌل فاسجد له وسبحه لٌبل طوٌبل{  فً لوله تعالى: ابن زٌد وذكر النحاس عن  
فها هللا تعالى فمال جل وعز: }ومن : " كان هذا أول شًء فرٌضة، ثم خف، لال[ٕٙ]اإلنسان: 

 .(ٕ)[ "25اللٌل فتهجد به نافلة لن{ ]اإلسراء: 
عسى أن ٌبعثن  ، أي:"[25}َعَسى أَْن ٌَْبعَثََن َربَُّن َمَماًما َمْحُموًدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

هللا شافعًا للناس ٌوم المٌامة؛ لٌرحمهم هللا مما ٌكونون فٌه، وتموم مماًما ٌحمدن فٌه األولون 
 .(ٖ)"واآلخرون
لعل ربن أن ٌبعثن ٌوم المٌامة مماما تموم فٌه محمودا تحمده، وتؽبط  لال الطبري:" 
من هللا واجبة، وإنما وجه لول أهل العلم: عسى من هللا واجبة، لعلم المإمنٌن أن « عسى»و..فٌه

هللا ال ٌدع أن ٌفعل بعباده ما أطمعهم فٌه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم إٌاه 
لٌس من صفته الؽرور، وال شن أنه لد أطمع من لال ذلن له فً نفعه، إذا هو تعاهده ولزمه، 

لزم الممول له ذلن وتعاهده ثم لم ٌنفعه، وال سبب ٌحول بٌنه وبٌن نفعه إٌاه مع األطماع فإن 
الذي تمدم منه لصاحبه على تعاهده إٌاه ولزومه، فإنه لصاحبه ؼار بما كان من إخبلفه إٌاه فٌما 
 كان أطمعه فٌه بموله الذي لال له. وإذ كان ذلن كذلن، وكان ؼٌر جابز أن ٌكون جل ثناإه من
صفته الؽرور لعباده صح ووجب أن كل ما أطمعهم فٌه من طمع على طاعته، أو على فعل من 
األفعال، أو أمر أو نهى أمرهم به، أو نهاهم عنه، فإنه موؾ لهم به، وإنهم منه كالعدة التً ال 

 .(ٗ)"ٌخلؾ الوفاء بها، لالوا: عسى ولعل من هللا واجبة
 ، وجوه:[25ٌَْبعَثََن َربَُّن َمَماًما َمْحُموًدا{ ]اإلسراء : }َعَسى أَْن لوله تعالى:وفً  

، وابن (٘)أحدها : أن الممام المحمود ممام الشفاعة للناس ٌوم المٌامة ، لاله حذٌفة بن الٌمان
 .(ٓٔ)، واختاره الطبري(5)، ولتادة(1)-فً أحد لولٌه-، ومجاهد(2)، والحسن(ٙ)عباس
ٌجمع هللا الناس فً صعٌد واحد حٌث ٌسمعهم الداعً، فٌنفذهم البصر حفاة  لال حذٌفة:" 

عراة، كما خلموا سكوتا ال تكلم نفس إال بإذنه، لال: فٌنادى دمحم، فٌمول: لبٌن وسعدٌن، والخٌر 
فً ٌدٌن، والشر لٌس إلٌن، والمهدي من هدٌت، وعبدن بٌن ٌدٌن، ولن وإلٌن، ال ملجؤ وال 

، تباركت وتعالٌت، سبحانن رب البٌت، لال: فذلن الممام المحمود الذي ذكر منجى منن إال إلٌن
 .(ٔٔ){"عسى أن ٌبعثن ربن مماما محمودا:}هللا 

 .(ٕٔ)"هو الشفاعة، ٌشفعه هللا فً أمته، فهو الممام المحمود لال سلمان:"
عبدا، أو ملكا نبٌا، فؤومؤ ولد ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص خٌر بٌن أن ٌكون نبٌا  لال لتادة:"

إلٌه جبرابٌل علٌه السبلم: أن تواضع، فاختار نبً هللا أن ٌكون عبدا نبٌا، فؤعطً به نبً هللا 

                                                             
 .ٕ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘5الناسخ والمنسوخ: (ٕ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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ثنتٌن: إنه أول من تنشك عنه األرض، وأول شافع. وكان أهل العلم ٌرون أنه الممام المحمود 
 .(ٔ)"شفاعة ٌوم المٌامة {،عسى أن ٌبعثن ربن مماما محمودا}الذي لال هللا تبارن وتعالى 

 .(ٕ)الثانً : أنه إجبلسه على عرشه ٌوم المٌامة ، رواه لٌث عن مجاهد
 .(ٖ)الثالث : أنه إعطاإه لواء الحمد ٌوم المٌامة 

الرابع : أن ٌكون الممام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من تصدٌك أو تكذٌب ، كما لال 
 .(ٗ). أفاده الماوردي[َٔٗهُإاَلِء َشِهًٌدا{ ]النساء : }َوِجبْنَا بَِن َعلَى  تعالى :
هو المول االول، وذلن لما صح من االخبار الواردة عن رسول   -وهللا أعلم-والصواب 
 :-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا

 {،عسى أن ٌبعثن ربن مماما محمودا:}فً لوله ،  -ملسو هيلع هللا ىلص- عن رسول هللاعن أبً هرٌرة 
 .(٘)الممام الذي أشفع فٌه ألمتً" لال: "هو

عن كعب بن مالن، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " ٌحشر الناس ٌوم المٌامة، فؤكون أنا وأمتً على 
تل فٌكسونً ربً حلة خضراء، ثم ٌإذن لً، فؤلول ما شاء هللا أن ألول، فذان الممام 

 .(ٙ)المحمود"
" إن الشمس لتدنو حتى ٌبلػ العرق نصؾ األذن، لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عمر ان رسول هللا 

فبٌنما هم كذلن استؽاثوا بآدم علٌه السبلم، فٌمول لست صاحب ذلن ثم بموسى علٌه السبلم، 
 .(2)فٌمول كذلن، ثم بدمحم فٌشفع بٌن الخلك حتى ٌؤخذ بحلمة الجنة فٌومبذ ٌبعثه هللا مماما محمودا"

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنً أللوم الممام المحمود" فمال رجل: ٌا عن ابن مسعود، لال: لال ر 
رسول هللا، وما ذلن الممام المحمود؟ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ذان إذا جًء بكم حفاة عراة ؼرال 
 فٌكون أول من ٌكسى إبراهٌم علٌه السبلم، فٌإتى برٌطتٌن بٌضاوٌن، فٌلبسهما، ثم ٌمعد مستمبل
العرش، ثم أوتى بكسوتً فؤلبسها، فؤلوم عن ٌمٌنه مماما ال ٌمومه ؼٌري ٌؽبطنً فٌه األولون 

 .(1)واآلخرون، ثم ٌفتح نهر من الكوثر إلى الحوض"
علً بن الحسٌن، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إذا كان ٌوم المٌامة مد هللا األرض مد األدٌم  عن 

إال موضع لدمٌه، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: فؤكون أول من ٌدعى وجبرابٌل حتى ال ٌكون لبشر من الناس 
عن ٌمٌن الرحمن، وهللا ما رآه لبلها، فؤلول: أي رب إن هذا أخبرنً أنن أرسلته إلً، فٌمول هللا 

 .(5)عز وجل: صدق، ثم أشفع، لال: فهو الممام المحمود"
 :[25-21فوابد اآلٌتٌن:]

 وبٌان أولاتها المحددة لها.وجوب إلامة الصبلة  -ٔ
 .نافلة اللٌل :أي ،الترؼٌب فً النوافل، وخاصة التهجد -ٕ

فهذا أمر من هللا عز وجل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو تعلٌم لؤلمة ٌدّل على أن الصلوات 
المفروضة من أعظم ما ٌتوسل به العبد إلى ربه تبارن وتعالى، ومن أعظم ما ٌتوسل به 

الصلوات المفروضة إنما هو لٌام اللٌل، حٌث ٌستٌمظ العبد فً جوؾ اللٌل العبد بعد 
 تاركاً لذٌذ منامه لٌناجً ربه، وٌتضرع إلٌه.

أعظم ما ٌتوسل به كذلن لراءة المرآن الكرٌم، وخاصة فً صبلة الفجر، ذلن إن من  -ٖ
 .الولت الذي تشهده المبلبكة الحفظة علٌهم السبلم الذٌن ٌكتبون أعمال بنً آدم

                                                             
 .1ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
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 النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن بسنده تعالى هللا رحمه البخاري روى
تفضل صبلة الجمع صبلة أحدكم وحده بخمس وعشرٌن  : "لال وسلم علٌه هللا صلى

: هرٌرة أبو ٌمول .(ٔ)"جزءا وتجتمع مبلبكة اللٌل ومبلبكة النهار فى صبلة الفجر
 [21: اإلسراء{ ]مشهوداً  كان الفجر لرآن إنّ  الفجر ولرآن: }شبتم إن الرإوا

 تمرٌر الشفاعة العظمى للنبً ملسو هيلع هللا ىلص. -ٗ
 

 المرآن
}َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنً ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا نَِصًٌرا 

 [1ٓ({ ]اإلسراء : 1ٓ)

 التفسٌر:
فٌما هو خٌر لً مدخل صدق، وأخرجنً مما هو شر لً مخرج صدق، ولل: رّبِ أدخلنً 

 واجعل لً ِمن لدنن حجة ثابتة، تنصرنً بها على جمٌع َمن خالفنً.
 سبب النزول:
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، ثم أمر بالهجرة، فؤنزل هللا تبارن وتعالى اسمه،  لال ابن عباس:"  كان النب

َخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنً ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطاًنا َولُْل َرّبِ أَْدِخْلِنً ُمدْ }
 .(ٕ){"نَِصًٌرا
، [1َٓوأَْخِرْجِنً ُمْخَرَج ِصْدٍق{ ]اإلسراء :  }َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل ِصْدقٍ لوله تعالى: 
 هو شر لً مخرج صدق وأخرجنً مما، ولل: رّبِ أدخلنً فٌما هو خٌر لً مدخل صدق أي:"
"(ٖ). 

 .(ٗ)لال الماوردي:" الصدق ها هنا عبارة عن الصبلح وحسن العالبة" 

َوأَْخِرْجنًِ ُمْخَرَج ِصْدٍق{ ]اإلسراء :  }َولُْل َرّبِ أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل ِصْدقٍ لوله تعالى:وفً  
 ، وجوه:[1ٓ

ومخرج صدق بخروجه من مكة أحدها : أن مدخل الصدق دخوله إلى المدٌنة حٌن هاجر إلٌها ، 
 .(1)، وابن زٌد(2)،  لتادة(ٙ)، والحسن(٘)حٌن هاجر منها ، لالهابن عباس

كفار أهل مكة لما ابتمروا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌمتلوه، أو ٌطردوه، أو ٌُوثِموه،  لال الحسن:" 
أَْدِخْلنًِ ُمْدَخَل :}وأراد هللا لتال أهل مكة، فؤمره أن ٌخرج إلى المدٌنة، فهو الذي لال هللا 

 .(5){"ِصْدقٍ 
ى المدٌنة ، لاله الثانً : أدخلنً مدخل صدق إلى الجنة وأخرجنً مخرج صدق من مكة إل

 .(ٓٔ)الحسن
الثالث : أدخلنً مدخل صدق فٌما أرسلتنً به من النبوة ، وأخرجنً منه بتبلٌػ الرسالة مخرج 

 .(ٔٔ)صدق ، وهذا لول مجاهد

                                                             
، ٓ٘ٗ/ٔأٌضا: مسلم )( . وأخرجه 1ٙٗ، رلم ٕٔٗ/ٔ( ، والنسابى )ٕٔٙ، رلم ٕٖٕ/ٔأخرجه البخارى )(ٔ)

 .(ٙٙ٘ٔ، رلم 5ٖ٘/ٔ( ، والبٌهمى )1ٔٔٔ، رلم ٖ٘ٔ/ٔ( ، وأبو عوانة )5ٗٙرلم 
 .ٖٖ٘/2ٔاخرجه البري: (ٕ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٖٗ٘-ٖٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖ٘/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٖ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

الرابع : أدخلنً فً اإلسبلم مدخل صدق ، وأخرجنً من الدنٌا مخرج صدق ، لاله أبو 
 .(ٔ)صالح

 .(ٕ)نً منها مخرج صدق آمناً ، لاله الضحانالخامس : أدخلنً مكة مدخل صدق وأخرج
(، وأخرجنً منه مخرج صدق ، أمتنً إماتة ِصْدقالسادس : أدخلنً فً لبري مدخل صدق)

 .(ٖ)لاله ابن عباس
السابع : أدخلنً فٌما أمرتنً به من طاعتن مدخل صدق ، وأخرجنً مما نهٌتنً عنه من 

 .(ٗ)المتؤخرٌنمعاصٌن مخرج صدق ، حكاه الماوردي عن بعض 
وأشبه هذه األلوال بالصواب فً تؤوٌل ذلن، لول من لال: معنى ذلن:  لال الطبري:"

َوإِْن :}وأدخلنً المدٌنة ُمْدخل صدق، وأخرجنً من مكة ُمْخرج صدق، ألن ذلن عمٌب لوله 
ٌَْلبَثُوَن  ونََن ِمَن األْرِض ِلٌُْخِرُجوَن ِمْنَها َوإِذًا ال  ولد دللنا فٌما  {،ِخبلفََن إِال لَِلٌبلَكاُدوا لٌََْستَِفزُّ

مضى، على أنه َعنَى بذلن أهل مكة؛ فإذ كان ذلن عمٌب خبر هللا عما كان المشركون أرادوا من 
استفزازهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لٌخرجوه عن مكة، كان بٌَّنا، إذ كان هللا لد أخرجه منها، أن لوله 

أمر منه له بالرؼبة إلٌه فً أن ٌخرجه  {ْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنًِ ُمْخَرَج ِصْدقٍ َولُْل َرّبِ أَْدِخْلِنً مُ }
من البلدة التً هم المشركون بإخراجه منها ُمْخرج صدق، وأن ٌدخله البلدة التً نمله هللا إلٌها 

 .(٘)"ُمْدخل صدق
واجعل لً ِمن  ، أي:"[1ٓ]اإلسراء : }َواْجَعْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا نَِصًٌرا{ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"لدنن حجة ثابتة، تنصرنً بها على جمٌع َمن خالفنً
، وجوه من [1ٓ}َواْجَعْل ِلً ِمْن لَُدْنَن سُْلَطانًا َنِصًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
 التفسٌر:

 .(2)اورديأحدها : أن ٌجمع له بٌن الملوب باللٌن وبٌن لهر األبدان بالسٌؾ. أفاده الم

 .(1)الثانً : أن السلطة على الكافرٌن بالسٌؾ، وعلى المنافمٌن بإلامة الحدود لاله الحسن
ٌّنة ، لاله مجاهد الثالث : حجة ب
(5). 

 .(ٔٔ)، وبه لال ابن كثٌر(ٓٔ)الرابع : ٌعنً: ُملكاً عزٌزاً ألهر به العصاة ، لاله لتادة
ًّ هللا علم أن ال طالةَ له بهذا األمر إال بسلطان، فسؤل سلطانا نصٌرا  لال لتادة:"  وإن نب

لكتاب هللا عّز وجّل، ولحدود هللا، ولفرابض هللا، وإللامة دٌن هللا، وإن السلطان رحمة من هللا 
 .(ٕٔ)"جعلها بٌن أظهر عباده، لوال ذلن ألؼار بعضهم على بعض، فؤكل شدٌدهم ضعٌفهم

 وفً...  وناوأه عاداه، ممن لهر من الحك من بد ال ألنه: األرجح وهو: كثٌر ابن لال
ٌََزعُ بالمرآن" أي : لٌمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش : الحدٌث إن هللا َلٌََزع بالسلطان ما ال 

واآلثام ، ما ال ٌمتنع كثٌٌر من الناس بالمرآن ، وما فٌه من الوعٌد األكٌد ، والتهدٌد الشدٌد ، 
 .(ٖٔ)"الوالع وهذا هو

                                                             
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)



ٕٖٔ 
 

إذا رأٌت الرجل ٌدعو على "ولهذا لال اإلمام الحسن بن علً البربهاري رحمه هللا: 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل ٌدعو للسلطان بالصبلح فاعلم أنه صاحب 

 .(ٔ)"سنة إن شاء هللا تعالى
للسلطان، لٌل له: ٌا لو كان لً دعوة مستجابة ما جعلتها إال "ولال الفضٌل بن عٌاض: 

ر لنا هذا؟ لال: إذا جعلتها فً نفسً لم تْعُدنً، وإذا جعلتها فً السلطان صلح، فصلح  أبا علً فَّسِ
بصبلحه العباد والببلد، فؤُمرنا أن ندعو لهم بالصبلح، ولم نإمر أن ندعو علٌهم، وإن جاروا 

 .(ٕ)"سلمٌنوظلموا؛ ألن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصبلحهم ألنفسهم وللم
ً تكون النصٌحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم لصور أو نسٌان؛ ألنهم  وهكذا أٌضا
بشر وؼٌر معصومٌن، وهم من أعظم والة أمر المسلمٌن، فبل ٌجوز سبهم، وال التشهٌر بهم، 

  .(ٖ)وال تتبع عثراتهم ونشرها بٌن الناس؛ ألن فً ذلن فساداً كبٌراً 
وفمنً هللا وإٌان لمرضاته،  -اعلم ٌا أخً "ولهذا لال ابن عساكر رحمه هللا تعالى: 

أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة هللا فً هتن أسرار  -وجعلنً وإٌان ممن ٌتمٌه حك تماته 
منتمصهم معلومة، وأن من أطال لسانه فً العلماء بالثلب ببله هللا لبل موته بموت الملب، 

، وهللا [ٖٙ]النور:ٌُِصٌبَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ أَوْ  }فَْلٌَْحذَرِ 
 .(ٗ)"المستعان، وعلٌه التكبلن
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: ذلن أمر من هللا تعالى  لال الطبري:"

ا نصٌرا له على من بؽاه وكاده، وحاول منعه من إلامته نبٌّه بالرؼبة إلٌه فً أن ٌإتٌه سلطان
وإنما للت ذلن أولى بالصواب، ألن ذلن عمٌب خبر هللا عما كان ، فرابض هللا فً نفسه وعباده

المشركون هموا به من إخراجه من مكة، فؤعلمه هللا عّز وجّل أنهم لو فعلوا ذلن عوجلوا 
ً إخراجه من بٌن أظهرهم إخراج صدق ٌحاوله بالعذاب عن لرٌب، ثم أمره بالرؼبة إلٌه ف

علٌهم، وٌدخله بلدة ؼٌرها، بمدخل صدق ٌحاوله علٌهم وألهلها فً دخولها إلٌها، وأن ٌجعل له 
سلطانا نصٌرا على أهل البلدة التً أخرجه أهلها منها، وعلى كّل من كان لهم شبٌها، وإذا أوتً 

 .(٘)"ذلن، فمد أوتً ال شّن حجة بٌنة
 :الفوابد

 والحجج المعنوٌة الموة مع واألفكار الدعوات نشر فً عظٌمة أهمٌة لها المادٌة الموة أن -1
 ما سرعان عنها وٌذود ٌحمٌها ما الموة من لدٌها ٌكن لم إذ دعوة أي فإن. والبراهٌن
 ِمنْ  ِلً َواْجعَلْ  ، لال تعالى:}خضراءها تستؤصل حتى والطؽٌان الشر لوى علٌها تتكالب
ً  لَُدْننَ  ً  فسؤل{، {َنِصٌراً  سُْلَطانا  هللا، ولفرابض هللا ولحدود هللا لكتاب نصٌراً  سلطانا
 ألؼار ذلن ولوال عباده، أظهر بٌن جعله هللا من رحمة السلطان فإن هللا، دٌن وإللامة
 . ضعٌفهم شدٌدهم فؤكل بعض على بعضهم

 اعتماد المتكلم.ضد الكذب. وهو مطابمة الكبلم للوالع بحسب فضٌلة الصدق، والصدق : -2

ومحض النصٌحة واإلخاء وكل ما نسب إلى الخٌر  والشجاعة، والصبلبة والشدة،
والصبلح أضٌؾ إلى الصدق واألمر الصالح ال شٌة فٌه من نمص أو كذب. وفً 
 .التنزٌل لوله تعالى: }ولل رب أدخلنً مدخل صدق وأخرجنً مخرج صدق ... { اآلٌة

من حموق السلطان على رعٌته الدعاء بالصبلح، فإنه  الدعاء لوالة األمر من المسلمٌن -3
له؛ ولهذا كان السلؾ الصالح: كالفضٌل بن عٌاض، واإلمام أحمد بن حنبل، وؼٌرهما 

                                                             
 .ٔ٘ص تعالى، هللا رحمه البربهاري علً بن الحسن لئلمام السنة شرح كتاب(ٔ)
 الردادي، لاسم بن خالد بتحمٌك هـ5ٕٖ المتوفى البربهاري خلؾ بن علً بن الحسن لئلمام السنة شرح كتاب(ٕ)
 .5ٔ/ 1األولٌاء، ،وحلٌةٖٙ/ ٕالحنابلة، طبمات: وانظر. الؽرباء ،مكتبةٙٔٔص
 .25ٕ/ٕانظر: عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسنة: (ٖ)
 .ٗٔ:مسمومة العلماء لحوم رسالة: انظر(ٗ)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)



ٕٔٗ 
 

السلطان  ، وما ذلن إال ألن(ٔ)"لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان"ٌمولون: 
 .إذا صلح صلحت الرعٌة، وإذا فسد فسدت

 
 المرآن
 [1ٔ({ ]اإلسراء : 1َٔجاَء اْلَحكُّ َوَزَهَك اْلبَاِطُل إِن  اْلبَاِطَل َكاَن َزهُولًا ) }َولُلْ 
 التفسٌر:
للمشركٌن: جاء اإلسبلم وذهب الشرن، إن الباطل ال بماء له وال ثبات،  -أٌها الرسول-ولل 

 والحك هو الثابت البالً الذي ال ٌزول.
 -أٌها الرسول-ولل  ، أي:"[1َٔهَك اْلبَاِطُل{ ]اإلسراء : }َولُْل َجاَء اْلَحكُّ َوزَ لوله تعالى: 

 .(ٕ)"للمشركٌن: جاء اإلسبلم وذهب الشرن
 ، ثبلثة وجوه:[1ٔ}َولُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَزَهَك اْلبَاِطُل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

، (ٗ)ٌحٌى بن سبلم، وبه لال (ٖ)أحدها : أن الحك هو المرآن، والباطل هو الشٌطان، لاله لتادة
 .(٘)والبؽوي
رن الذي لٌس له أصل ثابت :ٌعنً ،«الباطل» لال ٌحٌى بن سبلم:"   .(ٙ)"الّشِ

 .(2)الثانً : أن الحك اإلسبلم والباطل عبادة األصنام ، لاله مماتل
 .(1)الثالث : أن الحك الجهاد ، والباطل الشرن، لاله ابن جرٌج

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: أمر هللا تبارن وتعالى نبٌه  لال الطبري:" 
ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌخبر المشركٌن أن الحك لد جاء، وهو كل ما كان هلل فٌه رضا وطاعة، وأن الباطل لد 
زهك: ٌمول: وذهب كل ما كان ال رضا هلل فٌه وال طاعة مما هو له معصٌة وللشٌطان طاعة، 

حك هو كل ما خالؾ طاعة إبلٌس، وأن الباطل: هو كل ما وافك طاعته، ولم وذلن أن ال

ٌخصص هللا عز ذكره بالخبر عن بعض طاعاته، وال ذهاب بعض معاصٌه، بل عم الخٌر عن 
مجًء جمٌع الحك، وذهاب جمٌع الباطل، وبذلن جاء المرآن والتنزٌل، وعلى ذلن لاتل رسول 

 .(5)"باهلل، أعنً على إلامة جمٌع الحك، وإبطال جمٌع الباطل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل الشرن
، إن الباطل ال بماء له وال  ، أي:"[1ٔ}إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزهُولًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"ثبات، والحك هو الثابت البالً الذي ال ٌزول
 .(ٔٔ)"ٌمول: ذاهبا {،إن الباطل كان زهولا:"}ابن عباس  عن 
 .(ٕٔ)"الداحض الذاهب«: الزهوق»" لال ٌحٌى بن سبلم: 
إن الباطل ال بماء له وال ثبوت ألنه ٌضمحل وٌتبلشى، وإن كانت  :أي لال الصابونً:" 

 .(ٖٔ)"له صولةٌ وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشٌم ترتفع عالٌاً ثم تخبو سرٌعا
مكة، وحول البٌت ثبلثمابة وستون صنما، دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "عن ابن مسعود، لال:  

 .(ٔ){"جاء الحك وزهك الباطل إن الباطل كان زهولا} :فجعل ٌطعنها وٌمول

                                                             
 .ٖٙ/ ٕ الحنابلة، وطبمات ،5ٖٔ/ 1ٕ تٌمٌة، ابن اإلسبلم شٌخ فتاوى: انظر(ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٕٕٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٕ٘التصارٌؾ لتفسٌر المرآن: (ٙ)
 .2ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)



ٕٔ٘ 
 

 الفوابد:
 ضعؾ الباطل وسرعة تبلشٌه إذا صاوله الحك وولؾ فً وجهه. -ٔ
وحده ال شرٌن له هً الحك، وكل تعالى هو الحك، وعبادته سبحانه وتعالى  هدٌنأن  -ٕ

 .فهو حكشًء ٌنسب إلٌه 
 

 المرآن
ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َواَل ٌَِزٌُد الظ اِلِمٌَن إِال  َخَساًرا ) ({ 1ٕ}َونُنَّزِ

 [1ٕ]اإلسراء : 
 التفسٌر:

وننزل من آٌات المرآن العظٌم ما ٌشفً الملوب ِمَن األمراض، كالشن والنفاق والجهالة، وما 
األبدان بُرْلٌتها به، وما ٌكون سببًا للفوز برحمة هللا بما فٌه من اإلٌمان، وال ٌزٌد هذا ٌشفً 

 المرآن الكفار عند سماعه إال كفًرا وضبلال؛ لتكذٌبهم به وعدم إٌمانهم.
ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:   أي:" ،[1ٕ}َونُنَّزِ

وننزل من آٌات المرآن العظٌم ما ٌشفً الملوب ِمَن األمراض، كالشن والنفاق والجهالة، وما 
 .(ٕ)"ٌشفً األبدان بُرْلٌتها به، وما ٌكون سببًا للفوز برحمة هللا بما فٌه من اإلٌمان

إال }به  {وال ٌزٌد الظالمٌن، }إذا سمعه المإمن انتفع به وحفظه ووعاه لال لتادة:" 
أنه ال ٌنتفع به وال ٌحفظه وال ٌعٌه، وإن هللا جعل هذا المرآن شفاء ورحمة  {،خسارا
 .(ٖ)"للمإمنٌن
ٌمول تعالى ذكره: وننزل علٌن ٌا دمحم من المرآن ما هو شفاء ٌستشفى به  لال الطبري:" 

من الجهل من الضبللة، وٌبصر به من العمى للمإمنٌن ورحمة لهم دون الكافرٌن به، ألن 

إمنٌن ٌعملون بما فٌه من فرابض هللا، وٌحلون حبلله، وٌحرمون حرامه فٌدخلهم بذلن الجنة، الم
 .(ٗ)"وٌنجٌهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من هللا، أنعم بها علٌهم

 .(٘)"ما ٌستشفً به المإمنون ورحمة لهم دون الكافرٌن :أي لال مكً بن ابً طالب:" 
لٌل: إن " من " ها هنا للتجنٌس ال للتبعٌض. ومعناه: وننزل المرآن  لال السمعانً:" 

الذي منه الشفاء، ولٌل: وننزل من المرآن ما هو شفاء ورحمة أي: ما كله شفاء فٌكون المراد 
 :(ٙ)من البعض هو الكل، كما لال الشاعر
 .(2)"أْو ٌَْعتَِلْك بَْعَض النُّفوِس ِحماُمها... 

وهو  -تعالى مخبًرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٌمول لال ابن كثٌر:" 
إنه : } ِشفَاٌء  -المرآن الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه ، تنزٌل من حكٌم حمٌد 

 َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن { أي : ٌذهب ما فً الملوب من أمراض ، من شن ونفاق ، وشرن وزٌػ ومٌل
، فالمرآن ٌشفً من ذلن كله. وهو أًٌضا رحمة ٌحصل فٌها اإلٌمان والحكمة وطلب الخٌر 

 .(1)"والرؼبة فٌه ، ولٌس هذا إال لمن آمن به وصدله واتبعه ، فإنه ٌكون شفاء فً حمه ورحمة

                                                                                                                                                                               
 .1ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘ٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 الشعر للبٌد بن ربٌعة، وتمامه: (ٙ)
اُن أْمِكنٍَة إذَا لَْم »   «أْرَضَها ... أْو ٌَْعتَِلْك بَْعَض النُّفوِس ِحماُمهاتَرَّ

، ٖ٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:و، 5ٗ/ٔومجاز المرآن ألبً عبٌدة: ،1 العشر شرح فى معلمته منانظر: البٌت فً 
 .2ٕٕ الكشاؾ وشواهد، 5ٙ/ ٗ المرطبًوتفسٌر 

. 
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن{ لوله تعالى:وفً   ، [1ٕ]اإلسراء : }َونُنَّزِ
 :(ٔ)ثبلثة وجوه

 أحدها : شفاء من الضبلل ، لما فٌه من الهدى .
والحجج الباهرة فهو شفاء  شفاء فً الدٌن لما فٌه من الدالبل الظاهرة :أي لال النحاس:" 

 .(ٕ)"للمإمنٌن أن ال ٌلحمهم فً للوبهم مرض وال رٌب
 .(ٖ)"بٌان من العمى :أي ولال أبو اللٌث :" 
بٌان من الضبللة والجهالة بٌن للمإمن ما ٌختلؾ فٌه وٌشكل علٌه،  :أي الثعلبً:"لال  

فٌشفً به من الشبهة وٌهدي به من الحٌرة وإذا فعل ذلن رحمه هللا، فهو شفاء للملوب بزوال 
 .(ٗ)"الجهل عنها كما ٌشفً المرٌض إذا زالت العلل عنه

 الثانً : شفاء من السمم ، لما فٌه من البركة.
 .(٘)"ٌرٌد شفاًء من كل داء"ابن عباس: حكً الواحدي عن  
 .(ٙ)"ٌمال: شفاء للبدن، إذا لرئ على المرٌض ٌبرأ، أو ٌهون علٌه لال أبو اللٌث :" 
  ًّ  .(2)لال: "من لم ٌستشؾ بالمرآن فبل شفاه هللا" -ملسو هيلع هللا ىلص-روي أن النب

 .(1)من البٌان. وهذا معنى لول مماتلالثالث : شفاء من الفرابض واألحكام ، لما فٌه 
 :(5)على الوجوه األَُوِل الثبلثة -ها هنا- «الرحمة»وتفسٌر

 أحدها : أنها الهدى .
 الثانً : أنها البركة .
 الثالث : أنها البٌان. 

وال ٌزٌد هذا المرآن  ، أي:"[1ٕ}َواَل ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إِالَّ َخَساًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"الكفار عند سماعه إال كفًرا وضبلال؛ لتكذٌبهم به وعدم إٌمانهم

 .(ٔٔ)"ٌكفرون فٌزدادون خسارا. وهذا مجاز :أي لال النحاس:" 
إهبلكا، إال الكافرٌن به  ٌمول: وال ٌزٌد هذا الذي ننزل علٌن من المرآن لال الطبري:" 

بشًء أو نهى عن شًء كفروا به، فلم ٌؤتمروا ألمره، ولم ٌنتهوا ألنهم كلما نزل فٌه أمر من هللا 
عما نهاهم عنه، فزادهم ذلن خسارا إلى ما كانوا فٌه لبل ذلن من الخسار، ورجسا إلى رجسهم 

 .(ٕٔ)"لبل
ولٌل: زٌادة ، ألن الظالم ال ٌنتفع به والمإمن من ٌنتفع به فٌكون رحمة له لال البؽوي:" 

 .(ٖٔ)"حٌث أن كل آٌة تنزل ٌتجدد منهم تكذٌب وٌزداد لهم خسارةالخسارة للظالم من 
                                                             

 .1ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٕإعراب المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔالتفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٙ)
" الرازي الفخر"و ،2ٖٖ/ ٕ" الزمخشري"و الؽنوي، رجاء عن نصه أب 2ٔٔ/ 5" الثعلبً تفسٌر" فً ورد(2)
" العمال كنز"و ،ٖ٘ٔ/ ٓٔ" المرطبً تفسٌر" فً وورد رجاء، ترجمة فً 2ٕٔ/ ٕ" الؽابة أسد"و ،ٖٗ/ ٕٔ
 فً عنه المناوي نمله فٌما- الذهبً الحدٌث ضعؾ إلى أشار ولد األفراد، فً الدارلطنً إلى وعزاه 5/ ٓٔ
 ٌصح ال حدٌث وله البصرة، نزل صحبة، له هذا: رجاء ترجمة فً فمال -الصحابة تارٌخ فً 5ٔٗ/ ٔ" الفٌض"
 موضوع، هو: ولال 5ٕٙ ص[ المجموعة الفوابد" ]الموضوعات" فً ذكره فمد الشوكانً أما. المرآن فضل فً
 .(1ٖٕ/ ٔ( )ٕ٘ٔ" )الضعٌفة األحادٌث سلسلة. "جًدا ضعٌؾ: األلبانً ولال
 .2ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٕ/ٕإعراب المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)



ٕٔ2 
 

وأما الكافر الظالم نفسه بذلن ، فبل ٌزٌده سماعه المرآن إال بعًدا وتكذًٌبا  لال ابن كثٌر:" 
وكفًرا. واآلفة من الكافر ال من المرآن ، كما لال تعالى : } لُْل هَُو ِللَِّذٌَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَاٌء 

ٌِْهْم َعًمى أُولَبَِن ٌُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ] فصلت : َوالَّ   ِٗٗذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آذَانِِهْم َوْلٌر َوهَُو َعلَ
ا الَِّذٌنَ  ا آَمنُو [ ولال تعالى : } َوإِذَا َما أُنزَلْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَمَّ
ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسهِ  ْم َوَماتُوا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوهُْم ٌَْستَْبِشُروَن َوأَمَّ

 .(ٔ)"[. واآلٌات فً ذلن كثٌرة ٕ٘ٔ،  َٕٗٔوهُْم َكافُِروَن { ] التوبة : 
م من عنده بزٌادة، أو نمصان. دلٌله لوله: وهللا ما جالس المرآن أحٌد، إال لا"لال الحسن:  

ُل ِمَن المرآن َما هَُو ِشَفآٌء َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْإِمنٌَِن َواَل ٌَِزٌُد الظالمٌن إاَلَّ َخَساراً{ ]اإلسراء:  }َونَُنّزِ
1ٕ]"(ٕ). 

 الفوابد:
المرآن مشتمٌل على ، فإن المرآن شفاء ألمراض الملوب عامة ورحمة بالمإمنٌن خاصة -ٔ

الشفاء والرحمة، ولٌس ذلن لكل أحد، وإنما ذلن كله للمإمنٌن به، المصدلٌن بآٌاته، 
 العاملٌن به.

أما الظالمون بعدم التصدٌك به، أو عدم العمل به، فبل تزٌدهم آٌاته إال خساراً، 
 . إذ به تموم علٌهم الحجة

وتزٌده ٌمٌنا لراءة المرآن على الوجه المؤمور به تورث الملب اإلٌمان العظٌم، أن  -ٕ
 .وطمؤنٌنة وشفاء

 هو الشافً من األمراض والعلل والشكون، وشفاإه شفاءان أو نوعان: أن هللا تعالى -ٖ
 :النوع األول: الشفاء المعنوي الروحً، وهو الشفاء من علل الملوب -

، وشفاء األبدان من آالمها وأسمامها والشفاء الذي تضمنه المرآن شفاء الملوب

لطرٌك  هدي المإمنٌن: }لُْل هَُو ِللَِّذٌَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَاٌء{ ٌهدٌهمٌ -عز وجل  -فاهلل 
 الرشد، والصراط المستمٌم، وٌعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداٌة التامة.
وٌشفٌهم هللا تبارن وتعالى بهذا المرآن من األسمام البدنٌة، واألسمام الملبٌة؛ ألن 

األخبلق وألبح األعمال، وٌحث على التوبة النصوح  هذا المرآن ٌزجر عن مساوئ
 التً تؽسل الذنوب، وتشفً الملوب.

وأما الذٌن ال ٌإمنون بالمرآن ففً آذانهم َصَمٌم عن استماعه، وإعراض، وهو 
وهم ، علٌهم عمًى، فبل ٌبصرون به رشداً وال ٌهتدون به، وال ٌزٌدهم إال ضبلالً 

وهم بمنزلة الذي ٌُنادى وهو فً مكان بعٌد ال  ٌُدعون إلى اإلٌمان فبل ٌستجٌبون،
ٌسمع داعٌاً، وال ٌجٌب منادٌاً، والممصود: أن الذٌن ال ٌإمنون بالمرآن، ال ٌنتفعون 
بهداه، وال ٌبصرون بنوره، وال ٌستفٌدون منه خٌراً؛ ألنهم سّدوا على أنفسهم أبواب 

 .(ٖ)الهدى بإعراضهم وكفرهم
فً كل زمان، وفً كل بٌبة، فناس ٌفعل هذا  وٌجد اإلنسان مصداق هذا المول

المرآن فً نفوسهم فٌنشبها إنشاًء، وٌحٌٌها إحٌاًء، وٌصنع بها ومنها العظابم فً 
ذاتها، وفٌما حولها، وناس ٌثمل هذا المرآن على آذانهم وعلى للوبهم، وال ٌزٌدهم إال 

 صمماً وعمًى، وللوبهم مطموسة ال تستفٌد من هذا المرآن.
ٌََّر المرآُن، ولكن تؽٌرت الملوبوما تَؽَ

(ٗ). 

                                                             
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 وجمل وأحكامه، وتفسٌره، المرآن معانً علم فً النهاٌة بلوغ إلى الهداٌةحكاته عنه مكً بن ابً طالب فً  (ٕ)
 .5ٖٙٙ/٘:علومه فنون من
/ ٕ كثٌر، ابن وتفسٌر ،1ٗ٘/ ٙو ،5ٖٓ/ ٗو ،ٖٖٙ/ ٖ السعدي، ناصر بن الرحمن عبد العبلمة تفسٌر: انظر(ٖ)
 .1ٕٙ/ ٕ بكر، أبو الجزابري وتفسٌر ،ٗٓٔ/ ٗو ،ٓٙ/ ٖو ،ٕٕٗ/ ٕ
 .1ٕٖٔ/ ٘ المرآن، ظبلل فً(ٗ)
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فإن فً للوب المإمنٌن الحنك والؽٌظ علٌهم، فٌكون لتالهم ولتلهم شفاء لما فً 
؛ إذ ٌرون هإالء األعداء محاربٌن هلل ولرسوله،  ، والهّمِ للوب المإمنٌن من الؽّمِ

ى محبة ساعٌن فً إطفاء نور هللا، فٌزٌل هللا ما فً للوبهم من ذلن، وهذا ٌدل عل
 .(ٔ)هللا للمإمنٌن، واعتنابه بؤحوالهم

 الشفاء المادي، وهو الشفاء من علل األبدان: -
والمرآن كما أنه شفاء لؤلرواح والملوب فهو شفاء لعلل األبدان كما تمدم؛ فإن فٌه 

ً من  -رضً هللا عنه  -شفاء األرواح واألبدان. فعن أبً سعٌد الخدري  أّن ناسا
أتوا على حً من أحٌاء العرب، فلم ٌُْمُروهم، فبٌنما هم كذلن  - ملسو هيلع هللا ىلص -أصحاب النبً 

إذ لُِدغ سٌد أولبن، فمالوا: هل معكم من دواء أو راٍق؟ فمالوا إنكم لم تُْمرونا وال نفعل 
ُ بؤم المرآن، وٌجمع  ً من الشاء فجعل ٌمرأ حتى تجعلوا لنا جعبلً، فجعلوا لهم لطٌعا

فسؤلوه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤتوا بالشاء فمالوا: ال نؤخذ حتى نسؤل النبً بزاله وٌتفل، فبرأ، 
 .(ٕ)"أنها رلٌة، خذوها واضربوا لً بسهم وما أدران"فضحن ولال: 

كان إذا اشتكى ٌمرأ على نفسه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النبً "وعن عابشة رضً هللا عنها 
ألرأ علٌه وأمسح عنه بٌده، رجاء بالمعوذات وٌنفث، فلما اشتد وجعه كنت 

 .(ٖ)"بركتها
ُ أََحٌد{، و }لُْل أَعُوذُ بَِرّبِ اْلَفلَِك{، و }لُْل أَعُوذُ بَِرّبِ  والمعوذات هً: }لُْل هَُو َّللاَّ

 النَّاِس{.
ومن المعلوم أن بعض الكبلم له خواص ومنافع "لال ابن المٌم رحمه هللا: 

ٌن الذي فضله على كل كبلم كفضل هللا على مجربة، فما الظنُّ بكبلم رب العالم
خلمه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة، والنور الهادي والرحمة العامة، الذي 

ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما  لو أُنِزَل على جبل لتصدع من عظمته وجبللته، لال تعالى: }َونُنَّزِ
، ومن هنا لبٌان الجنس ال للتبعٌض، هذا [1ٕ]اإلسراء:هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْإِمنٌَِن{

 .(ٗ)"هو أصحُّ المولٌن
عز  -وهللا ، وعلى هذا فالمرآن فٌه شفاٌء ألرواح المإمنٌن، وشفاء ألجسادهم

 .(٘)هو الشافً من أمراض األجساد، وعلل األبدان -وجل 
الؽذاء أنفع األؼذٌة ؼذاء اإلٌمان، وأنفع األدوٌة دواء المرآن، وكل منهما فٌه أن  -ٗ

والدواء، فمن طلب الشفاء فً ؼٌر الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلٌن، فإن هللا 
تعالى ٌمول: }لل هو للذٌن آمنوا هدى وشفاء والذٌن ال ٌإمنون فً آذانهم ولر وهو 

[ . ولال تعالى: }وننزل من ٗٗعلٌهم عمى أولبن ٌنادون من مكان بعٌد{ ]فصلت: 
[ . 1ٕلمإمنٌن وال ٌزٌد الظالمٌن إال خسارا{ ]اإلسراء: المرآن ما هو شفاء ورحمة ل

ومن فً لوله: من المرآن لبٌان الجنس، ال للتبعٌض. ولال تعالى: }ٌاأٌها الناس لد 
[ 2٘جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فً الصدور وهدى ورحمة للمإمنٌن{ ]ٌونس: 

. 
والبدنٌة، وأدواء الدنٌا واآلخرة، فالمرآن هو الشفاء التام من جمٌع األدواء الملبٌة 

وما كل أحد ٌإهل لبلستشفاء به. وإذا أحسن العلٌل التداوي به، ووضعه على دابه 
بصدق وإٌمان ولبول تام واعتماد جازم واستٌفاء شروطه: لم ٌماوم الداء أبدا. وكٌؾ 

                                                             
 .ٕٙٓ/ ٖ هللا، رحمه السعدي العبلمة تفسٌر(ٔ)
 أخذ جواز باب السبلم، فً ومسلم ،2ٖٙ٘ برلم الكتاب، بفاتحة الرلى باب الطب، كتاب فً البخاري أخرجه(ٕ)

 .ٕٕٔٓ برلم واألذكار، بالمرآن الرلٌة على األجرة
 باب السبلم، كتاب فً ومسلم ،2ٖ٘٘ برلم والمعوذات، بالمرآن الرلى باب الطب، كتاب فً البخاري أخرجه(ٖ)

 .5ٕٕٔ برلم والنفث، بالمعوذات المرٌض رلٌة
 .22ٔ/ٗ:المعاد زاد(ٗ)
 .2ٕٗ-ٖٗٔ/ٔانظر: عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسنة: (٘)
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لى تماوم األدواء كبلم رب األرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو ع
األرض لمطعها؟ ! فما من مرض من أمراض الملوب واألبدان إال وفً المرآن سبٌل 

 .(ٔ)الداللة على دوابه وسببه والحمٌة منه، لمن رزله هللا فهما فً كتابه
 

 المرآن
ْنَساِن أَْعَرَض َونَؤَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمس هُ الش رُّ َكاَن ٌَئُ  ({ ]اإلسراء : 1ٖوًسا )}َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإْلِ

1ٖ] 

 التفسٌر:
وإذا أنعمنا على اإلنسان من حٌث هو بمال وعافٌة ونحوهما، تولَّى وتباعد عن طاعة ربه، وإذا 
أصابته شدة ِمن فمر أو مرض كان لنوًطا؛ ألنه ال ٌثك بفضل هللا تعالى، إال من عصم هللا فً 

ابه. ابه وضرَّ  حالتً سرَّ
ْنَساِن{ ]اإلسراء : }َوإِذَا أَنْ لوله تعالى:  وإذا أنعمنا على اإلنسان  ، أي:"[1ٖعَْمَنا َعلَى اإْلِ

 .(ٕ)"من حٌث هو بمال وعافٌة ونحوهما
 .(ٖ)"الرزق :ٌعنً ،ٌعنً الكافر بالخٌر لال مماتل:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: المشرن، أعطٌناه السعة والعافٌة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
تولَّى وتباعد عن طاعة ، أي:"[1ٖبَِجانِبِِه{ ]اإلسراء : }أَْعَرَض َونَؤَى لوله تعالى: 
 .(٘)"ربه

 .(ٙ)«تباعد منا»ٌمول:  لال مجاهد:" 
 .(2)"تباعد عنى :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(1)"وتباعد بجانبه :ٌمول لال مماتل:" 

 .(5)"}أعرض{عن هللالال ٌحٌى بن سبلم:" 
عن الدعاء والشكر على ما أنعم به علٌه، واشتؽل بالنعمة،  :ٌعنً لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(ٓٔ)"وافتخر بؽٌر مفتخر به
وإذا أصابته الشدابد  ، أي:"[1ٖ}َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن ٌَبُوًسا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"والمصابب أصبح ٌابساً لانطاً من رحمة هللا
 .(ٕٔ)"وإذا أصابه الفمر كان آٌسا من الخٌر :ٌعنى لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"األمراض والشدابد {}َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ  لال ٌحٌى بن سبلم:" 
اآلٌة تمثٌٌل لطؽٌان اإلنسان فإن أصابته النعم بطر وتكبَّر، وإن أصابته  لال الصابونً:" 

ً إِذَا :الشدة أٌس ولنط كموله ً َوإِذَا َمسَّهُ الخٌر َمنُوعاً{ }إِنَّ اإلنسان ُخِلَك َهلُوعا هُ الشر َجُزوعا َمسَّ
 .(ٗٔ)"[ٕٔ - 5ٔ]المعارج: 

                                                             
 .ٖٖٙ/ٕانظر: شرح الطحاوٌة، تح: االرناإوط: (ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٗٗتفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .51ٔ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .2ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .2ٖٔتفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 الفوابد:
 بٌان طبع المرء الكافر وبٌان حال الضعؾ المبلزم له. -ٔ
}َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى  :أن "اإلنسان " ٌطلك وٌراد به خاص ومعٌن؛ كما فً لوله تعالى -ٕ

ْنَساِن أَْعَرَض َونَؤَى بَِجانِبِِه{ ]اإلسراء:  ا ، [ٔ٘[ و]فصلت / 1ٖ[ ]اإلسراء / 1ٖاإْلِ }فَؤَمَّ
ْنَساُن إِذَا َما اْبتبََلهُ َربُّهُ فَؤَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ{ ]الفجر:  ولوله: }َوٌَمُوُل ، [٘ٔ[ ]الفجر / ٘ٔاإْلِ

 [ .ٙٙ[ ]مرٌم / َٙٙما ِمتُّ لََسْوَؾ أُْخَرُج َحًٌّا{ ]مرٌم: اإِلْنَساُن أَبِذَا 
فهذا ونحوه عام أرٌد به الخصوص، وهذا معروؾ فً اللؽة واالصطبلح 

   الشرعً، مشهور عند أهل العلم ممرر فً كتب أصول الفمه.
 

 المرآن
 [1ٗ({ ]اإلسراء : 1ٗأَْهَدى َسِبٌاًل )}لُْل كُلٌّ ٌَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو 

 التفسٌر:
للناس: كل واحد منكم ٌعمل على ما ٌلٌك به من األحوال، فربكم أعلم بمن هو  -أٌها الرسول-لل 

 أهدى طرًٌما إلى الحك.
للناس:  -أٌها الرسول-لل  ، أي:"[1ٗ}لُْل ُكلٌّ ٌَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"واحد منكم ٌعمل على ما ٌلٌك به من األحوالكل 

 ، وجوه من التفسٌر:[1ٗ}لُْل ُكلٌّ ٌَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕ). لاله مجاهدعلى طبٌعته على ِحَدتهأحدها : 

 .(ٖ)الثانً : على طبٌعته، لاله ابن عباس
 .(ٗ)لاله ابن زٌد: الدٌن. «الشاكلة»الثالث : على دٌنه، و

، (5)، والضحان(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)وسعٌد بن جبٌر ،(٘)لاله ابن عباسناحٌته.  علىالرابع:
 .(ٔٔ)، والطبري(ٓٔ)، وبه لال الفراء(5)والضحان
 .(ٕٔ)"على ناحٌته وعلى ما ٌنوي لال لتادة:" 
 وسمعت بعض العرب من لضاعة ٌمول: وعبد الملن إذا ذان على جدٌلته لال الفراء:" 

 .(ٗٔ)"ٌرٌد: على ناحٌته . لال ابن الجوزي:"(ٖٔ)"وابن الزبٌر على جدٌلته
 .(٘ٔ). لاله أبو عبٌدةومنها لولهم: هذا من شكل هذا .على ناحٌته وخلٌمتهالخامس: 

 .(ٙٔ)على نٌته. لاله الحسنالسادس:  
  .(ٔ). لاله الزجاجطرٌمته وعلى مذهبهعلى السابع: 

                                                             
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٔ/ٗحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٔٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٔٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .11ٔ/ٗحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (5)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٓٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٓ٘/ٖزاد المسٌر: (ٗٔ)
 .15ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘ٔ)
 .11ٔ/ٗحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (ٙٔ)
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 :أهدى طرٌما. وٌمال :أي{، وٌدل علٌه: )فربكم أعلم بمن هو أهدى سبٌبللال الزجاج: "
 .(ٕ)"هذا طرٌك ذو شواكل، أي ٌتشعب منه طرق

 جماعة
 .(ٖ) الثامن: على عادته. حكاه الماوردي
 .(ٗ)التاسع: على أخبلله. حكاه الماوردي

 األلوال واحد.مإدى هذه للت:  
كل ٌعمل على النحو الذي جرت به عادته : -وهللا أعلم-حمٌمة المعنى  لال النحاس:" 

وطبعة والمعنى ولٌس ٌنبؽً أن ٌكون كذلن إنما ٌنبؽً أن ٌتبع الحك حٌث كان ولد ظهرت 
 .(٘)"وهذا ٌرجع الى لول الحسن ،البراهٌن وتبٌن الحك

على مذهبه وطرٌمته فالكافر ٌعمل ما ٌشبه طرٌمته من اإِلعراض  لال الواحدي: معناه:" 
بر  خاء والصَّ عند اإِلنعام والٌؤس عند الشدَّة والمإمن ٌفعل ما ٌشبه طرٌمته من الشكر عند الرَّ
واالحتساب عند الببلء أال ترى أنَّه لال: }فربكم أعلم بمن هو أهدى سبٌبًل{ أَْي: بالمإمن الذي ال 

 .(ٙ)"نِّعمة وال ٌٌبس عند المحنةٌُعرض عند ال
فربكم أعلم بمن  ، أي:"[1ٗ}فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن هَُو أَْهَدى َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(2)"هو أهدى طرٌمًا إلى الحك
 .(1)"ٌمول: ربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طرٌما إلى الحّك من ؼٌره لال الطبري:" 
 .(5)"أي: فهو ٌعلم أن المإمن أهدى سبٌبل من الكافر لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 الفوابد:
 تعلٌم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن كٌؾ ٌتخلصون من الجدال الفارغ والحوار ؼٌر المثمر. -ٔ
كل إنسان بحسب ، وإن أن العمل هو أثر النٌة واإلرادة، فكل ٌعمل وفك ما ٌعتمد وٌرى -ٕ

إنسان ال ٌعمل أبداً، فبلبد أن ٌعمل، فإما أن ٌكون الكدح إرادته ونٌته ٌعمل، وال ٌوجد 
والعمل َعلَى نهج، فٌه خٌر وسنة وطاعة، فهذا ممبول، وإما أن ٌكون العمل َعلَى نهج 

 .(ٓٔ)وطرٌمة فٌها فجور وضبلل وشر، فٌكون العمل والكدح شراً ضابعا
 المرآن

وُح ِمْن  وحِ لُِل الرُّ ({ ]اإلسراء : 1٘أَْمِر َربًِّ َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِل  لَلٌِاًل )}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ
1٘] 

 التفسٌر:
وٌسؤلن الكفار عن حمٌمة الروح تعنتًا، فؤجبهم بؤن حمٌمة الروح وأحوالها من األمور التً استؤثر 

 هللا بعلمها، وما أُعطٌتم أنتم وجمٌع الناس من العلم إال شٌبًا للٌبل.
 لوالن: نزول اآلٌةفً سبب 

ال  أحدهما: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر بناس من الٌهود، فمالوا: سلوه عن الروح، فمال بعضهم:
تسؤلوه، فٌستمبلكم بما تكرهون. فؤتاه نفر منهم، فمالوا: ٌا أبا الماسم: ما تمول فً الروح؟ فسكت، 

 ]صحٌح[.(ٔٔ)ونزلت هذه اآلٌة، لاله ابن مسعود
                                                                                                                                                                               

 .2ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٖانزر النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٖانزر النكت والعٌون: (ٗ)
 .11ٔ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٙٗٙالوجٌز: (ٙ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .]مرلم آلٌا[ٙٔٗٔالً:انظر: شرح الطحاوٌة، سفر الحو (ٓٔ)
 ٖٔٗٔ والترمذي ٕٕ٘ٔ/ ٗ ومسلم 2ٕٗٙ و 2ٗ٘ٙ و 2ٕ52 و 2ٕٔٗ و ٕ٘ٔ البخاري أخرجه. صحٌح(ٔٔ)
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والثانً: أن الٌهود لالت لمرٌش: سلوا دمحما عن ثبلث، فإن أخبركم عن اثنتٌن وأمسن عن الثالثة 
فهو نبً سلوه عن فتٌة فمدوا، وسلوه عن ذي المرنٌن، وسلوه عن الروح. فسؤلوه عنها، ففسر 
لهم أمر الفتٌة فً الكهؾ، وفسر لهم لصة ذي المرنٌن، وأمسن عن لصة الروح، فنزلت هذه 

 ]ضعٌؾ[.(ٔ)ٌة، رواه عطاء عن ابن عباساآل
وحِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وٌسؤلن الكفار عن حمٌمة  ، أي:"[1٘}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ
 .(ٕ)"الروح تعنتًا
ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وٌسؤلن الكفار باهلل من أهل الكتاب عن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"الروح ما هً؟
 .(ٗ)"ٌهود تسؤله لال مجاهد:" 
وحِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه من التفسٌر:[1٘}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ

}َنَزَل  . كما لال تعالى:(2)، ولتادة(ٙ)، والحسن(٘)أحدها : أنه جبرٌل علٌه السبلم ، لاله ابن عباس
وُح اأْلَِمٌُن{ ]الشعراء :   .[5ٖٔبِِه الرُّ

 .(1)«وكان ابن عباس ٌكتمه»لتادة: لال و
الثانً : ملن من المبلبكة له سبعون ألؾ وجه ، لكل وجه سبعون ألؾ لسان ٌسبح هللا تعالى 

 .(ٓٔ)، وهو مروي عن ابن عباس أٌضا(5)بجمٌع ذلن ، لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
لكل وجه منها هو ملن من المبلبكة له سبعون ألؾ وجه، :"-رضً هللا عنه-لال علً

سبعون ألؾ لسان، لكل لسان منها سبعون ألؾ لؽة ٌسبح هللا عّز وجّل بتلن اللؽات كلها، ٌخلك 
 .(ٔٔ)"هللا من كّل تسبٌحة َملكا ٌطٌر مع المبلبكة إلى ٌوم المٌامة

هو ملن واحد له عشرة آالؾ جناح جناحان منها ما بٌن المشرق » ولال ابن عباس:"
والمؽرب ، له ألؾ وجه فً كل وجه ألؾ وجه ، ولكل وجه ألؾ لسان وعٌنان وشفتان تسبحان 

 .(ٕٔ)«هللا إلى ٌوم المٌامة
الروح ملن من المبلبكة فً السماء السابعة، ووجهه على صورة اإلنسان  ولال السدي:"
[ ، 1ٖالمبلبكة، وذلن لوله فً عم ٌتساءلون: }ٌوم ٌموم الروح{ ]النبؤ: وجسده على صورة 

ٌعنً ذلن الملن، وهو أعظم من كل مخلوق، وتحت العرش، وهو حافظ على المبلبكة ٌموم على 
[ ، 1ٌ٘مٌن العرش صفا واحدا والمبلبكة صؾ، فذلن لوله: }وٌسؤلونن عن الروح{ ]اإلسراء: 

 .(ٖٔ)"ٌعنً ذلن الملن

                                                                                                                                                                               

/ ٖ «الوسٌط» فً والواحدي 2ٕٕٙٙ و 2ٕٕ٘ٙ والطبري ٕٔٓ٘ ٌعلى وأبو 5ٖٔ «التفسٌر» فً والنسابً
 .مسعود ابن حدٌث من ٕٗٔ
 أهل من رجل حدثنً: لال إسحاق ابن طرٌك من 2ٕٔ -5ٕٙ/ ٕ «الدالبل» فً البٌهمً أخرجه. ضعٌؾ(ٔ)

 5ٓ٘ :«النزول أسباب» فً الواحدي وذكره. ٌسم لم راو وفٌه مطوال، عباس ابن عن جبٌر بن سعٌد عن مكة،
 أما. ضعٌؾ اللفظ بهذا وهو. إسناد بدون عباس ابن عن ٕ٘ٔ/ ٖ «الوسٌط» وفً. بنحوه المفسرٌن عن نمبل
 .المتمدم الحدٌث مسعود ابن حدٌث من صح فمد الروح عن السإال

 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗٙ/ٖالنكت والعٌون:ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص٘ٔٙٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٙ)
 .ٗٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص٘ٔٙٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (1)
 .ٗٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص2ٔٙٔأخرجه عبدالرزاق فً تفسٌره) (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٖٔ)
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ٌَْن ُروًحا ِمْن أَْمِرَنا{  ، كما لال تعالى :(ٔ): أنه المرآن ، لاله الحسن الثالث نَا إِلَ ٌْ }َوَكذَِلَن أَْوَح
ًّ ولٌس هو [ٕ٘]الشورى :  ، فٌكون معناه: أن المرآن من أمر هللا تعالى ووحٌه الذي أنزل عل

 منً.
النصارى أنه ابن هللا ، وال الرابع : أنه عٌسى ابن مرٌم هو من أمر هللا تعالى ولٌس كما ادعته 

 .(ٕ)كما افترته الٌهود أنه لؽٌر رشدة. حكاه الماوردي
 . (ٖ) «الرٌح»الخامس : أنه روح الحٌوان ، وهً مشتمة من

. حكاه ٌحٌى بن سبلم عن األعمش عن الروح خلك من خلك هللا لهم أٌد وأرجلأن السادس: 
 .(ٗ)بعض أصحابه التابعٌن

لوم من الٌهود ولٌل فً كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فلٌس لال لتادة :"سؤله عنها 
ًّ فمال هللا تعالى :}لل الروح من أمر ربً{، فلم ٌجبهم عنها" بنب
(٘). 

وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فؤجبهم بؤن حمٌمة الروح  ، أي:"[1٘}لُِل الرُّ
 .(ٙ)"وأحوالها من األمور التً استؤثر هللا بعلمها

 .(2)"ٌمول: من علم ربً، لٌس من علمكم لال الفراء:" 
ٌعنً: أنه من األمر الذي ٌعلمه هللا عّز وجّل دونكم، فبل تعلمونه وٌعلم ما  لال الطبري:" 
 .(1)"هو

وما أُعطٌتم أنتم  ، أي:"[1٘}َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(5)"وجمٌع الناس من العلم إال شٌبًا للٌبل

 .(ٓٔ)"وما أوتٌتم أنتم وجمٌع الناس من العلم إال للٌبل لال الطبري:" 
فلما هاجر رسول هللا  {وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل}نزلت بمكة  لال عطاء بن ٌسار:" 

 {وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل}فمالوا: ٌا دمحم ألم ٌبلؽنا أنن تمول أتاه أحبار ٌهود،  ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة

أفعنٌتنا أم لومن؟ لال: كبل لد عنٌت، لالوا: فإنن تتلو أنا أوتٌنا التوراة وفٌها تبٌان كل شًء، 
ولو أنما }هللا فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هً فً علم هللا للٌل، ولد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم، فؤنزل 

 .(ٔٔ){"إن هللا سمٌع بصٌر}.... إلى لوله  {فً األرض من شجرة ألبلم
 لوالن : ،، [1٘}َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : :وفٌمن أرٌد بموله تعالى  

 .(ٕٔ)أحدهما : أنهم الٌهود خاصة ، لاله لتادة
 .(ٖٔ)لاله ابن جرٌج وسابر الخلك .-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : النبً 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: خرج الكبلم خطابا لمن  لال الطبري:" 

وإنما ، خوطب به، والمراد به جمٌع الخلك، ألن علم كل أحد سوى هللا، وإن كثر فً علم هللا للٌل
 .(ٗٔ)"مما ٌعلم هللا معنى الكبلم: وما أوتٌتم أٌها الناس من العلم إال للٌبل من كثٌر

                                                             
 .5ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٖت والعٌون:انظر: النك (ٕ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٗٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .٘ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم، فمررنا بؤناس من الٌهود،  لال عبدهللا بن مسعود:"  كنت أمشً مع النب
وح؟ فؤُْسِكت. فرأٌت أنه ٌوَحى إلٌه، لال: فتنحٌت عنه إلى سُباطة،  فمالوا: ٌا أبا الماسم ما الرُّ

وحِ :}فنزلت علٌه   .(ٔ).... اآلٌة، فمالت الٌهود: هكذا نجده عندنا" {َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ
 الفوابد:
 :علم الروح مما استؤبر هللا تعالى به -ٔ

الروح لم ٌمؾ أحد لها على حمٌمة ماهٌة ومعرفة كٌفٌة حتى لال الجنٌد  فإن علم
لدس هللا سره الروح شًء استؤثر هللا بعلمه ولم ٌطلع علٌه أحدا من خلمه فبل ٌجوز 
لعباده البحث عنه بؤكثر من أنه موجود ولاله بعضهم وعلى هذا ابن عباس وأكثر 

 .(ٕ)ر الروحولد ثبت عن ابن عباس أنه كان ال ٌفس، السلؾ
 ما علم أهل العلم إلى علم هللا تعالى إال كما ٌؤخذ الطابر بمنماره من ماء المحٌط. -ٕ
 

 المرآن
ٌْنَا َوِكٌاًل ) ٌَْن ثُم  اَل تَِجُد لََن بِِه َعلَ ٌْنَا إِلَ  [1ٙ({ ]اإلسراء : 1ٙ}َولَئِْن ِشئْنَا لَنَْذَهبَن  بِال ِذي أَْوَح

 التفسٌر:
لمرآن من للبن لَمَدْرنا على ذلن، ثم ال تجد لنفسن ناصًرا ٌمنعنا من فعل ذلن، ولبن شبنا َمْحَو ا

 أو ٌرد علٌن المرآن.
ٌَْن{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْنَا إِلَ  "ولبن شبنا ، أي:[1ٙ}َولَبِْن ِشبْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح

 .(ٖ)"فإن ذلن فً لدرتنا ،لمحونا هذا المرآن الذي هو ِمنَّةُ الرحمن من صدرن ٌا دمحم
 .(ٗ)"المرآن حتى ال ٌبمى منه شًء :ٌعنً لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(٘)"إلى دٌن آبابه -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن حٌن دعى النبً لال مماتل:" 

ٌمول تعالى ذكره: ولبن شبنا لنذهبّن بالذي آتٌنان من العلم الذي أوحٌنا  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"إلٌن من هذا المرآن لنذهبّن به، فبل تعلمه

ٌْنَا َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ثم ال تجد لنفسن  ، أي:"[1ٙ}ثُمَّ اَل تَِجُد لََن بِِه َعلَ
 .(2)"نناصًرا ٌمنعنا من فعل ذلن، أو ٌرد علٌن المرآ

 .(1)"ولٌا ٌمنعن من ذلن لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(5)"مانعا ٌمنعن منا :ٌعنً لال مماتل:" 
ثم ال تجد لنفسن بما نفعل بن من ذلن وكٌبل ٌعنً: لٌِّما ٌموم لن، فٌمنعنا  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"من فعل ذلن بن، وال ناصرا ٌنصرن، فٌحول بٌننا وبٌن ما نرٌد بن
ٌُسرى على المرآن، كٌؾ ولد أثبتناه فً  للت لعبد هللا، وذكر أنه"عن معمل، لال:  

صدورنا ومصاحفنا؟ لال: ٌُسرى علٌه لٌبل فبل ٌبمى منه فً مصحؾ وال فً صدر رجل، ثم لرأ 
ٌْن:}عبد هللا  َنا إِلَ ٌْ  .(ٔٔ){"َولَبِْن ِشبْنَا َلنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح
وآخر ما  إن أول ما تفمدون من دٌنكم األمانة"عن عبد هللا بن مسعود لال:  وفً رواٌة 

تفمدون الصبلة والمصلٌن لوم ال دٌن لهم، وإن هذا المرآن تصبحون ٌوما وما معكم منه شًء، 
                                                             

 .ٖٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٔٔ:والمشتبهات المحكمات واآلٌات والصفات األسماء تؤوٌل فً الثمات ألاوٌلانظر:  (ٕ)
 .5٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .٘ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .٘ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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فمال رجل: كٌؾ ٌكون ذلن ٌا أبا عبد الرحمن ولد أثبتناه فً للوبنا وأثبتناه فً مصاحفنا نعلمه 
لال: ٌسري به فً لٌلة فٌذهب بما فً المصاحؾ  ه أبناإنا أبناءهم إلى ٌوم المٌامة.أبناءنا وٌعلم

 {ولبن شبنا لنذهبن بالذي أوحٌنا إلٌن:}ثم لرأ عبد هللا ،ما فً الملوب فتصبح الناس كالبهابم
 .(ٔ)"اآلٌة

عن عبد هللا بن مسعود، لال: "تطرق الناَس رٌح حمراء من نحو الشام، وروي أٌضا  
فبل ٌبمى فً مصحؾ رجل وال للبه آٌة. لال رجل: ٌا أبا عبد الرحمن، إنً لد جمعت المرآن، 

َنا :}لال: ال ٌبمى فً صدرن منه شًء. ثم لرأ ابن مسعود  ٌْ َولَبِْن ِشبْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح
ٌْن  .(ٕ){"إِلَ
 

 المرآن
ٌَْن َكبًٌِرا )  [11({ ]اإلسراء : 11}إاِل  َرْحَمةً ِمْن َرّبَِن إِن  فَْضلَهُ َكاَن َعلَ

 التفسٌر:
لكنَّ هللا رحمن، فؤثبت ذلن فً للبن، إن فضله كان علٌن عظًٌما؛ فمد أعطان هذا المرآن العظٌم، 

 العالمٌن.والممام المحمود، وؼٌر ذلن مما لم ٌإته أحًدا من 
لكنَّ هللا رحمن، فؤثبت ذلن فً  ، أي:"[12}إِالَّ َرْحَمًة ِمْن َربَِّن{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"للبن

ٌْنَ }ٌا دمحم  {َوَلبِْن ِشبَْنا َلنَْذَهبَنَّ }ٌمول عّز وجّل  لال الطبري:"  ٌْنَا إِلَ ولكنه ال  {،ِبالَِّذي أَْوَح
 .(ٗ)"ٌشاء ذلن، رحمة من ربن وتفضبل منه علٌن

 ولكن َّللاَّ رحمن فؤثبت ذلن فً :استثناء لٌس من األول، والمعنى لال الزجاج:" 
 .(٘)"للبن وللوب المإمنٌن

 .(ٙ)"التفضل :الرحمة من هللا جل وعز لال النحاس:" 
ٌَْن َكِبًٌرا{ لوله تعالى:  إن فضله كان علٌن  ، أي:"[12]اإلسراء : }إِنَّ فَْضلَهُ َكاَن َعلَ

عظًٌما؛ فمد أعطان هذا المرآن العظٌم، والممام المحمود، وؼٌر ذلن مما لم ٌإته أحًدا من 
 .(2)"العالمٌن
 .(1)"ٌمول: أعطان النبوة وأنزل علٌن المرآن لال ٌحٌى بن سبلم:" 
باصطفابه إٌان لرسالته، وإنزاله علٌن كتابه، وسابر نعمه علٌن التً ال  لال الطبري:" 
 .(5)"تحصى
 .(ٓٔ)"بالنبوة واإلسبلم :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
باصطفابه إٌان لرسالته ووحً كتابه وؼٌر ذلن من  لال مكً بن أبً طالب:" 
 خرج وهو معصوب الرأس من وجع فصعد عن عبد هللا بن عمرو: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أٌها الناس ما هذه الكتب التً ٌكتبون الكتاب ؼٌر كتاب هللا »المنبر فحمد هللا وأثنى علٌه ثم لال: 

                                                             
 .ٕٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .٘ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٕ/ٕإعراب المرآن: (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٙٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .1ٖٕٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
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لالوا: ٌا رسول هللا فكٌؾ ، «ٌوشن أن ٌؽضب هللا لكتابه فبل ٌدع ورلا إال للٌبل إال أخذ منه
 .(ٔ)«أراد هللا به خٌرا أبمى فً للبه ال إله إال هللامن »بالمإمنٌن والمإمنات ٌومبذ؟ لال: 

 :[12-1ٙفوابد اآلٌتٌن:]
سبحانه مرٌد لبماء ما أوحى به ، فهو حفظ المرآن فً الصدور والسطور إلى لرب الساعة -ٔ

 .إلى رسوله
 .أن األمور كلها بمشٌبته، ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن -ٕ
، حجة له فً خلك المرآن، لنذهبن بالذي أوحٌنا إلٌن{}ولبن شبنا أن لوله: الجهمً ادعى  -ٖ

 [ٔٗ]طالزخرؾ:فمال الجهمً: فهل ٌذهب إال مخلوق؟ وكما لال: }فإما نذهبن بن{
، فؤفحش الجهمً فً التؤوٌل وأتى بؤنجس األلاوٌل، ألن -ملسو هيلع هللا ىلص  -فالمرآن ٌذهب كما ذهب 
لم ٌرد أن المرآن ٌموت  [1ٙ]اإلسراء:لنذهبن بالذي أوحٌنا إلٌن{  لول هللا: }ولبن شبنا

كما نموت، إنما ٌرٌد: ولبن شبنا لنذهبن بحفظه عن للبن وتبلوته عن لسانن. أما سمعت 
( إال ما شاء هللا{ ٙما وعد به من حفظه للمرآن حٌن ٌمول: }سنمربن فبل تنسى )

ب، لكان موجودا محفوظا عند من استحفظه فلو أذهب هللا المرآن من الملو [،2-ٙ]األعلى:
إٌاه، ولبن ذهب المرآن فً جمٌع الخلك وأمات هللا كل لارئ له، فإن المرآن موجود 

أما سمعت لول هللا عز وجل: }إنا نحن ، محفوظ عند هللا وفً علمه، وفً اللوح المحفوظ
لرآن مجٌد  ولوله عز وجل: }بل هو ،[5]الحجر:({ 5نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )

 .(ٕ)[ٕٕ-ٕٔ]البروج:({ٕٕ( فً لوح محفوظ )ٕٔ)
 المرآن

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن اَل ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو كَ  اَن بَْعُضُهْم }لُْل لَئِِن اْجتََمعَِت اإْلِ
 [11({ ]اإلسراء : 11ِلبَْعٍض َظِهًٌرا )

 التفسٌر:
لو اتفمت اإلنس والجن على محاولة اإلتٌان بمثل هذا المرآن المعجز ال ٌستطٌعون اإلتٌان لل: 

 به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلن.
 سبب النزول:

وبحري بن  ،(ٖ)أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص محمود بن سٌحان وعمر بن أضا لال ابن عباس:"
عمرو، وعزٌز بن أبً عزٌز، وسبلم بن ِمْشكم، فمالوا: أخبرنا ٌا دمحم بهذا الذي جبتنا به حّك من 

أما َوهللا إِنَّكُْم »عند هللا عّز وجّل، فإنا ال نراه متناسما كما تناسك التوراة، فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 تَِجُدونَهُ َمْكتُوبا ِعْنَدكُْم، َولَو اْجتََمعَِت اإلْنُس والِجنُّ على أْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْلِه ما لَتَْعِرفُوَن أَنَّهُ ِمْن ِعْنِد هللا

، فمال عند ذلن، وهم جمٌعا: فِْنحاص، وعبد هللا بن ُصوِرٌا، وِكنانة بن أبً الُحمٌك، «جاُءوا بِهِ 
ما ٌعلِّمن هذا إنس وال جان، وأشٌع، وكعب بن أسد، وسموَءل بن زٌد، وجبل بن عمرو: ٌا دمحم 

أما َوهللا إِنَّكُْم َلتَْعلَُموَن أَنَّهُ ِمْن ِعْنِد هللا تَِجُدونَهُ َمْكتُوبا ِعْندكْم فً التَّْوَراِة »فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
اد، فؤنزل ، فمالوا: ٌا دمحم، إن هللا ٌصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء، وٌمدر منه على ما أر«واإلنِجٌلِ 

لُْل :}علٌنا كتابا تمرإه ونعرفه، وإال جبنان بمثل ما تؤتً به، فؤنزل هللا عّز وجّل فٌهم وفٌما لالوا 
ُضُهْم ِلبَْعٍض لَبِِن اْجتََمعَِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن ال ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َوَلْو َكاَن بَعْ 

 .(ٗ){"اَظِهٌرً 

                                                             
 .2ٖٗ: للطبرانً الدعاء وكتاب ،ٓ٘ٔ/ ٔ: الزوابد مجمع، ؤٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 عالم ٓٓٓٔ من ألكثر مولؾ 5ٓٓٓ من أكثر) والتربٌة والمنهج العمٌدة فً السلؾ موالؾ موسوعةانظر:  (ٕ)

 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/٘، المؽراوي:لرنًا ٘ٔ مدى على
 فً جاء الذي أصان بن عمر اسمه من بٌنهم أجد ولم ٌهود، من األعداء أسماء السٌرة فً إسحاق ابن بٌن لد(ٖ)

 . أفاده المحمك.ٔٙٔ: ٕ الحلبً طبعة السٌرة انظر) لٌنماع بنً من أضا، ابن نعمان ولعله األصل،
 .2ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
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فكذبهم هللا  ،[ٖٔنزلت حٌن لال الكفار: }لَْو نََشاُء َلمُْلنَا ِمثَْل َهذَا{ ]األنفال :  لال البؽوي:"
 .(ٔ)"تعالى
ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآنِ لوله تعالى:  اَل ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه{  }لُْل لَبِِن اْجتََمَعِت اإْلِ
، لل: لو اتفمت اإلنس والجن على محاولة اإلتٌان بمثل هذا المرآن المعجز ، أي:"[11ء : ]اإلسرا

 .(ٕ)"ال ٌستطٌعون اإلتٌان به
ٌمول: لو برزت الجّن وأعانهم اإلنس، فتظاهروا لم ٌؤتوا بمثل هذا  لال ابن جرٌج:" 
 .(ٖ)"المرآن
 .(ٗ)"فً نظمه وببلؼته لال الواحدي:أي:" 
نبه تعالى على شرؾ هذا المرآن العظٌم ، فؤخبر أنه لو اجتمعت اإلنس  لال ابن كثٌر:" 

والجن كلهم ، واتفموا على أن ٌؤتوا بمثل ما أنزله على رسوله، لما أطالوا ذلن ولما 
 .(٘)"استطاعوه

أنزل فً سورة هود: }لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه  -عز وجل -وذلن أن هللا لال مماتل:"
ٌَاٍت{ ]هود :  لهم فى سورة ٌونس }فَؤْتُوا  -تبارن وتعالى -فلم ٌطٌموا ذلن. فمال هللا، [ ُٖٔمْفتََر
فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -بًالن -تبارن وتعالى -واحدة مثله، فلم ٌطٌموا ذلن، وأخبر هللا [1ٖبِسُوَرة{ ]ٌونس : 

لل لبن اجتمعت اإلنس والجن فعان بعضهم بعضا على أن ٌؤتوا بمثل هذا المرآن ال ٌؤتون }
 .(ٙ)"ٌمول ال ٌمدرون على أن ٌؤتوا بمثله{، بمثله

ولو تعاونوا  ، أي:"[11}َوَلْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(2)"وتظاهروا على ذلن

 .(1)"لال: معٌنا {،َظِهًٌرا} عن ابن جرٌج:" 
 .(5)"ظهٌرا{، أي: عوٌنا"} لال ٌحٌى بن سبلم:" 

 .(ٓٔ)"عونا ومظاهرا لال البؽوي:" 
 .(ٔٔ)"ُمعٌناً مثل ما ٌتعاون الشعراء على بٌت شعٍر فٌمٌمونه لال الواحدي:أي:" 
 .(ٕٔ)"المعٌنُ  :«الظهٌر» لال الزجاج:" 
أى: لو تظاهروا على أن ٌؤتوا بمثل هذا المرآن فً ببلؼته وحسن  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)"نظمه وتؤلٌفه، وفٌهم العرب العاربة أرباب البٌان لعجزوا عن اإلتٌان بمثله
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا ، فإن هذا أمر ال ٌستطاع ، وكٌؾ ٌشبه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)"ولٌن  كبلم الخالك ، الذي ال نظٌر له ، وال مثال له ، وال عدٌل له ؟!كبلم المخل
معجزته بالٌة عٌنا،  -ملسو هيلع هللا ىلص -سابر األنبٌاء معجزاتهم بالٌة حكما، ونبٌنا لال المشٌري:" 

 .(٘ٔ)"وهى المرآن

                                                             
 .2ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٗٙالوجٌز: (ٗ)
 .2ٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٗٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٖٙ/ٕابؾ اإلشارات:لط (٘ٔ)
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فالمرآن معجز فً النظم والتؤلٌؾ واإلخبار عن الؽٌوب وهو كبلم فً  لال البؽوي:"
 .(ٔ)"أعلى طبمات الببلؼة ال ٌشبه كبلم الخلك ألنه ؼٌر مخلوق ولو كان مخلولا ألتوا بمثله

 لابمة لدٌمة صفة العبارات مدلول أن السنة أهل عمٌدة لال ابن المنٌر اإلسكندري:"
 الفصٌحة الكلمات هذه وهً أدلتها على أٌضا وٌطلك لرآن، علٌها ٌطلك تعالى، الباري بذات
 المول إطبلق من ٌتحرزون لكنهم المدلول، ال الدلٌل عندهم المعجز وأن لرآن، الكرٌمة واآلي
  :لوجهٌن مخلوق بؤنه

 . موهم إطبلق أنه: أحدهما
 .أنوارهم والتبسوا آثارهم فالتفوا عنه كفوا الصالح السلؾ أن: والثانً

 بٌن ربط فبل اعتماده، ٌجوز ال مما ؼٌره إٌهام خشٌة به المول ٌطلك ال معتمد من وكم
 ٌهدى وهو الحك ٌمول وهللا بالزامه، والمتعنت ذلن لمعتمد كرامة وال واإلطبلق، االعتماد
 .(ٕ)"السبٌل
 الفوابد:
 عجز اإلنس والجن عن اإلتٌان بمرآن كالمرآن الكرٌم. -ٔ
}اَل ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َوَلْو َكاَن ، لال تعالى:وأنه ؼٌر مخلوقكبلم الخالك نفسه، أن المرآن  -ٕ

مد ثبت هللا علٌه الشهادة أنه ال ٌؤتً بمثله جن وال إنس؛ ألنه {، فبَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا
 .وصدق هللا وبلػ رسوله منه،

من شؽله لراءة :»-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -عن أبً سعٌد 
المرآن عن ذكري ومسؤلتً؛ أعطٌته أفضل ما أعطً السابلٌن، وفضل كبلم هللا على 

 .(ٖ)«سابر الكبلم؛ كفضل هللا على خلمه
فضل المرآن على :»-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -ن أبً هرٌرة ع

 . (ٗ)«سابر الكبلم، كفضل الرحمن على سابر خلمه

                                                             
 .2ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 (.ٖ. الهامش)5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 من وؼٌرهم، ،(ٙٓٔ/ ٘) الحلٌة فً نعٌم وأبو ،(ٖٖٙ٘) والدارمً ،(5ٕٕٙ) الترمذي أخرجه جًدا، ضعٌؾ(ٖ)

 من واحد ؼٌر ضعفه الحسن بن دمحم جًدا؛ ضعٌؾ إسناد وهذا به، الهمدانً، ٌزٌد أبً بن الحسن بن دمحم طرٌك
 سبل ولد وؼٌره، أحمد ضعفه ضعٌؾ، العوفً، سعد ابن هو وعطٌة، الحدٌث، مترون: النسابً ولال العلم أهل
 حاتم أبً البن العلل فً كما الهمدانً، الحسن بن بدمحم وأعله منكر،: فمال الحدٌث؟ هذا عن الرازي حاتم أبو
. ... «ٌحسن فلم الترمذي حسنه»: لاببل( 2ٖ1ٕ) المٌزان فً الذهبً علٌه فرد الترمذي، حسنه ولد ،(2ٖ1ٔ)
= 
 !. ...االصطبلحً؟ الحسن هنا، بالحسن عنً فهل «ؼرٌب حسن» الترمذي لال: للت= 
 حٌث العوفً، عطٌة بتدلٌس أعله أن كبلمه جملة من وكان الحدٌث، هذا على الكبلم المطبوعة محمك أطال ولد
 .بالتدلٌس الحافظ نعته
 .اإلسناد هذا فً عنعن ولد: المحمك فمال
- ،(1ٕٖ/ ٕ) الترمذي لعلل شرحه فً الحنبلً رجب ابن الحافظ لال فمد هنا، ٌضرنا فبل عطٌة تدلٌس أما: للت
 عطٌة، عن الحكاٌة هذه صحت وإن»: -بالتدلٌس وصفوه أجلها من والتً الكلبً مع العوفً لصة ذكر أن بعد
 ٌروٌها التً المرفوعة األحادٌث فؤما خاصة، التفسٌر من سعٌد أبً عن عطٌة ٌحكٌه فٌما التولؾ تمتضً فإنما
 هـ،. ا «بنسبته بعضها فً وٌصرح الخدري، سعٌد أبا ٌرٌد فإنما سعٌد؛ أبً عن
 
 .سعٌد أبً بنسبة فٌه صرح ولد التفسٌر، فً لٌس ألنه المبٌل، هذا من الحدٌث وهذا
 .مرادهم على األبمة كبلم ٌنزل أن وٌنبؽً ذلن، لمثل فلٌنتبه

 والبٌهمً ،(2٘٘) االعتماد أصول شرح فً والبللكابً ،(5ٕٔ) السنة فً أحمد بن هللا عبد أخرجه ضعٌؾ،(ٗ)
 والبٌهمً، أحمد، بن هللا عبد إال به، عروبة، أبً بن سعٌد طرٌك من وؼٌرهم ،(٘ٔ٘) والصفات األسماء فً
 .والحدانً سعٌد بٌن لتادة ذكر زادا
 هنا عنه والراوي عروبة، أبً بن سعٌد اختبلط والثانٌة حوشب، بن شهر ضعؾ أوالهما علتان؛ وللحدٌث: للت
 ال وحتى.االختبلط لبل منه سمع أنه على العلم أهل من أحد ٌنص ولم منه سمع متى ندري وال سواء، بن دمحم
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 -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -عثمان بن عفان  روي أبو عبدالرحمن عن
فهذا الذي أجلسنً »لال أبو عبد الرحمن: . (ٔ)«أفضلكم من تعلم المرآن وعلمه» :-ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا المجلس، وفضل المرآن على سابر الكبلم؛ كفضل الخالك على المخلوق، وذلن أنه 
 .(ٕ)«منه

ففً هذه األحادٌث بٌان أن المرآن ؼٌر مخلوق؛ ألنه لٌس ": الدارمً أبو سعٌدلال 
شًء من المخلولٌن من التفاوت فً فضل ما بٌنهما، كما بٌن هللا وبٌن خلمه فً الفضل؛ 
، ألن فضل ما بٌن المخلولٌن ٌستدرن، وال ٌستدرن فضل هللا على خلمه، وال ٌحصٌه أحد

خلولٌن، ولو كان كبلما مخلولا؛ لم ٌكن فضل ما بٌنه وكذلن فضل كبلمه على كبلم الم
وبٌن سابر الكبلم كفضل هللا على خلمه، وال كعشر عشر جزء من ألؾ ألؾ جزء، وال 
لرٌبا وال لرٌبا، فافهموه، فإنه لٌس كمثله شًء، فلٌس ككبلمه كبلم، ولن ٌإتى بمثله 

 .(ٖ)"أبدا
الساعة حتى ٌرجع المرآن من ال تموم »عن عبد هللا بن عمرو بن العاص؟ لال: 

حٌث نزل، له دوي كدوي النحل، ٌمول ٌا رب! منن خرجت، وإلٌن أعود، أتلى وال ٌعمل 
 .(ٗ)«بً، أتلى وال ٌعمل بً

فمن دونهم منذ سبعٌن سنة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أدركت أصحاب النبً »لال عمرو بن دٌنار: 
 .(٘)«والمرآن كبلم هللا، منه خرج وإلٌه ٌعودٌمولون: هللا الخالك وما سواه مخلوق، 

المرآن خالك أو مخلوق؟ لال:  " عن معاوٌة بن عمار لال: لٌل لجعفر بن دمحم:
 .(ٙ)«لٌس بخالك وال مخلوق، ولكنه كبلم هللا»

                                                                                                                                                                               

 ممرونا له أخرجا إنما صحٌحهما، فً سعٌد عن سواء بن لدمحم أخرجا حٌن الشٌخٌن فإن لمعترض؛ مجاال ندع
 .أعلم وهللا منفردا، به االحتجاج بعدم منهما إشعار ذلن وفً بؽٌره،
 الرواٌة ورجح فٌه، الوالع االختبلؾ فذكر الحدٌث، هذا عن( 55ٕٓ) له العلل فً كما الدارلطنً سبل ولد

 .بالصواب أشبه هً: ولال هذه لبل التً المرسلة
 أبً عن وؼٌرهما، الضحان، بن والجراح الثوري، سفٌان فرواه عنه؛ واختلؾ مرثد، بن علممة رواه صحٌح،(ٔ)
 وعبد ،(٘ٓٗ) وأحمد ،(ٕٕٔ) ماجه وابن ،(5ٓ1ٕ) والترمذي ،(1ٕٓ٘) البخاري أخرجه به، الرحمن، عبد

 بن علممة عن وؼٌره شعبة، ورواه وؼٌرهم، ،(251ٗ) الكبرى فً والنسابً ،(55٘٘) مصنفه فً الرزاق
 والترمذي ،(ٗ٘ٗٔ) داود وأبو ،(2ٕٓ٘) البخاري أخرجه به، الرحمن، عبد أبً عن عبٌدة، بن سعد عن مرثد،
 تابعه، ومن سفٌان ورواٌة اإلسناد، فً عبٌدة بن سعد بزٌادة هكذا وؼٌرهم، ،(ٕٔٔ) ماجه وابن ،(5ٓ2ٕ)

 .األرجح هً عبٌدة بن سعد ذكر بدون
 حدٌث وكؤن عبٌدة بن سعد الحدٌث هذا إسناد فً شعبة زاد ولد»(: 5ٓ1ٕ) حدٌث عمب السنن فً الترمذي لال
 وإذا شعبة عندي ٌعدل أحد ما: سعٌد بن ٌحٌى لال_: المدٌنً ابن ٌعنً_ هللا عبد بن علً لال أصح، سفٌان
 .سفٌان بمول أخذت سفٌان خالفه
 أحد عن سفٌان حدثنً وما منً أحفظ سفٌان: شعبة لال: لال وكٌع عن ٌذكر عمار أبا سمعت: عٌسى أبو لال
 .«حدثنً كما وجدته إال فسؤلته بشًء
 الفتح فً الحافظ علٌه فرد فٌه، الوالع االختبلؾ وذكر الحدٌث هذا البخاري إخراج على الدارلطنً اعترض ولد
 سعد من مرة سمعه علممة ٌكون أن فٌحتمل األسانٌد، متصل فً المزٌد لبٌل من هذا أن مفاده؛ بكبلم( 2ٖٗ/ ٔ)
 .الواسطة دون مباشرة منه فسمعه ذلن بعد الرحمن عبد أبا لمً ثم الرحمن، عبد أبً عن عبٌدة، بن
 ،(1ٔٔ) حبان وابن ،(2ٖ) والطٌالسً ،(ٕٔٗ) أحمد أخرجه الرحمن، عبد أبً على المولوؾ المدر هذا(ٕ)

 .وؼٌرهم
 .2ٔٔ-2ٓٔالرد على الجهمٌة: (ٖ)
 ابن فٌه: للت الصبلة، كتاب فً نصر بن لدمحم وعزاه( 5ٖٗ/ 5) المنثور الدر فً السٌوطً ذكره ضعٌؾ،(ٗ)

 .«ذا من ٌدرى ال»(: ٖ٘ٙٔ) المٌزان فً الذهبً لال هللا؛ عبد بن وثابت ضعٌؾ، لهٌعة،
 السنة فً الخبلل وأخرجه به، المصنؾ، طرٌك من ،(ٕ٘ٓ/ ٓٔ) السنن فً البٌهمً أخرجه صحٌح،(٘)
 فً البللكابً وأخرجه به، راهوٌه، ابن طرٌك من كبلهما( 1ٙٔ/ ٕٗ) التمهٌد فً البر عبد وابن ،(1ٙٓٔ)

 .به عٌٌنة، بن سفٌان عن اآلملً، دمحم بن الحكم طرٌك من ،(1ٖٔ) االعتماد أصول شرح
 فً والبٌهمً ،(ٖٗٔ) السنة فً أحمد بن هللا وعبد ،(5٘) العباد أفعال خلك فً البخاري أخرجه حسن،(ٙ)

 ممبول الحافظ لال راشد؛ بن ومعبد حسن، وإسناده به، راشد، بن معبد طرٌك من ،(ٖٗ٘) والصفات األسماء
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علً بن مضاء مولى خالد المسري لال: سمعت ابن المبارن بالمصٌصة سؤله رجال 
 .(ٔ)«هللا، ؼٌر مخلوقهو كبلم »عن المرآن؟ فمال: 

المرآن كبلم هللا ؼٌر »علً بن المضاء: سمعت بمٌة بن الولٌد ٌمول: لال 
 .(ٕ)«مخلوق

المرآن كبلم هللا ؼٌر »علً بن المضاء: سمعت عٌسى بن ٌونس ٌمول: لال 
 .(ٖ)«مخلوق
 .(ٗ)«المرآن كبلم ؼٌر مخلوق»: علً بن المضاءلال 

ا علً بن المضاء، حدثنا هشام بن بهرام دمحم بن منصور، حدثنروي الدارمً عن 
لال هشام: وأنا « المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق»لال: سمعت المعافى بن عمران ٌمول: 

ألول كما لال المعافى، لال علً: وأنا ألول كما لال هشام، لال دمحم بن منصور: وأنا كما 
  .(٘)«لالوا، خمسٌن مرة
: وأنا ألول (ٙ): وأنا ألول كما لالوا سبعٌن مرة، لال المرشً الدارمً لال أبو سعٌد

 كما لالوا.
: وأنا ألول كما لالوا عدد أٌام الدهر من أوله إلى آخره، وبه ألمى هللا (2)لال األزدي 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ورسوله  -عز وجل  -
 : وأنا ألول بعدد من ٌبصر ومن ال ٌبصر.(1)لال أبو روح
 .(ٓٔ)": وأنا ألول بعدد جمٌع الخبلبك(5)ا أبو عبد هللا ولال شٌخن

حدثان ما  -فً المنام -ملسو هيلع هللا ىلص  -سمعت دمحم بن منصور: رأٌت النبً لال الدارمً: 
هكذا، كؤنه  فملت له: إن ناسا ٌمولون: المرآن مخلوق، فمال بوجهه (ٔٔ)-استخلؾ جعفر

لال: نعم، ثم للت له مرة أخرى، فمال: أعرض، فملت: ألٌس كبلم هللا ؼٌر مخلوق؟ 

 .(ٕٔ)"نعم
المرآن أحب إلى »أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن رسول هللا 

 .(ٖٔ)"«هللا من السماوات واألرض وما فٌهن

                                                                                                                                                                               

 عبد بن وٌحٌى ،(ٕٗ٘) والصفات األسماء فً البٌهمً عند كما سعٌد بن سوٌد تابعه توبع، ولد ٌتابع، حٌث ٌعنً
 .(ٕٓٗ) االعتماد أصول شرح فً البللكابً عند كما الحمانً الحمٌد

 المصٌصً، المضاء أبً بن علً بن دمحم بن علً هو مضاء؛ بن علً كان إن المبارن، ابن إلى صحٌح إسناده(ٔ)
 بهذا المول هذا أخرج من أجد لم إنً ثم النسابً، وثمه والمذكور ترجمة، على له ألؾ فلم وإال المصٌصً،
 وشرح ،(5ٗ٘) للبٌهمً والصفات األسماء وٌنظر أخر، أوجه من المبارن ابن عن صحٌح فهو وإال اإلسناد،
 .(ٗٗٔ) أحمد بن هللا لعبد والسنة ،(ٕٙٗ) لبللكابً االعتماد أصول

 .2ٕٔ الدارمً فً الرد على الجهمٌة: سوى اإلسناد بهذا أخرجه من على ألؾ ولم كسابمه، صحٌح إسناده(ٕ)
 .2ٕٔ الدارمً فً الرد على الجهمٌة: سوى اإلسناد بهذا أخرجه من على ألؾ ولم كسابمه، صحٌح إسناده(ٖ)
 .2ٕٔ الدارمً فً الرد على الجهمٌة: سوى اإلسناد بهذا أخرجه من على ألؾ ولم كسابمه، صحٌح إسناده(ٗ)
 .اهسو اإلسناد بهذا أخرجه من على ألؾ ولم كسابمه، صحٌح سناده، إ2ٖٔ(:ص1ٗٔالرد على الجهمٌة) (٘)
 .الدارمً سعٌد أبً عن الجهمٌة" كتاب "الرد على راوي إبراهٌم، بن إسحاق بن دمحم هللا عبد أبو هو: المرشً(ٙ)
 .المرشً عن الراوي الفضل، بن دمحم بن أحمد بن دمحم دمحم أبو هو: األزدي(2)
 .عنه والراوي األزدي، دمحم أبً بن ثابت هو: روح أبو(1)
 .روح أبً عن الراوي الهروي، المذكر دمحم بن هللا عبد بن دمحم هو: هللا عبد(5)
 .2ٖٔالرد على الجهمٌة: (ٓٔ)
 العباسً الخلٌفة هللا، على المتوكل العباسً، المنصور بن المهدي دمحم بن الرشٌد بن المعتصم ابن هو: جعفر(ٔٔ)

 ..هـ 2ٕٗ سنة توفً المرآن، خلك محنة ٌدٌه على هللا أنهى الذي
 كتاب فً أحمد بن هللا عبد الطوسً؛ عن الحكاٌة هذه روى، و2ٗٔ-2ٖٔ(:ص1٘ٔالرد على الجهمٌة) (ٕٔ)

 .(ٖٔ٘) السنة
 .به المصري، صالح بن هللا عبد عن ،(1ٖٖ٘) سننه فً الدارمً أخرجه(ٖٔ)
 أخرجه ولد عمرو، بن هللا عبد عن الراوي إبهام وأٌضا ضعٌؾ، اللٌث، كاتب المصري صالح بن هللا عبد: للت
 هللا عبد بن واهب عن الؽافمً، أٌوب بن ٌحٌى طرٌك من( 5 ص) المرآن فضابل فً الرازي الفضل أبو
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عز وجل  -فهذا ٌنببن أنه نفس كبلم هللا، وأنه ؼٌر مخلوق؛ ألن هللا  لال الدارمً:"
كما ٌزعم هإالء -م ٌخلك كبلما إال على لسان مخلوق، فلو كان المرآن مخلولا ل -

كان إذا من كبلم المخلولٌن، وكل هذه الرواٌات والحكاٌات والشواهد  -المعطلون
والدالبل، لد جاءت وأكثر منها؛ فً أنه ؼٌر مخلوق، ثم إحاطة علم العلماء وعمول 

ا أبدا، إذا كان فً دعواهم لبل أن ٌخلك الكبلم العمبلء بؤن كبلم الخالك ال ٌكون مخلول
فً -منموصا مضطرا إلى الكبلم، حتى خلمه، وكملت ربوبٌته وتمت وحدانٌته بمخلوق 

 .(ٔ)"!!!-دعواهم
 

 المرآن
ْفنَا ِللن اِس فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِمْن كُّلِ َمثٍَل فَؤَبَى أَْكثَُر الن اِس إاِل  كُفُوًرا  ({ ]اإلسراء : 11)}َولَمَْد َصر 

11] 
 التفسٌر:

عنا للناس فً هذا المرآن من كل مثل ٌنبؽً االعتبار به؛ احتجاًجا بذلن علٌهم؛  ولمد بٌَّنَّا ونَوَّ
 لٌتبعوه وٌعملوا به، فؤبى أكثر الناس إال جحوًدا للحك وإنكاًرا لحجج هللا وأدلته.

ْفَنا ِللنَّاِس فًِ َهذَا لوله تعالى:  ولمد  ، أي:"[15اْلمُْرآِن ِمْن كُّلِ َمثٍَل{ ]اإلسراء : }َولَمَْد َصرَّ
عنا للناس فً هذا المرآن من كل مثل ٌنبؽً االعتبار به؛ احتجاًجا بذلن علٌهم؛ لٌتبعوه  بٌَّنَّا وَنوَّ

 .(ٕ)"وٌعملوا به
ٌمول ذكره: ولمد بٌَّنا للناس فً هذا المرآن من كّل مثل، احتجاجا بذلن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"كله علٌهم، وتذكٌرا لهم، وتنبٌها على الحّك لٌتبعوه وٌعملوا به
 .(ٗ)"من كل وجه من العبر واألحكام والوعد والوعٌد وؼٌرها لال البؽوي:أي:" 

رددنا وكررنا من كل مثل من كل معنى هو كالمثل فً ؼرابته  لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)"وحسنه
فؤبى أكثر الناس إال  ، أي:"[15}فَؤَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ كُفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"جحوًدا للحك وإنكاًرا لحجج هللا وأدلته
 .(2)"ٌمول: فؤبى أكثر الناس إال جحودا للحّك، وإنكارا لحجج هللا وأدلته لال الطبري:" 
 .(1)"الكفور: الجحود لال الزمخشري:" 
 الفوابد:
 لما سبك فً علم هللا من شماوة الناس تجد أكثرهم ال ٌإمنون. -ٔ
المرآن الكرٌم كتاب اإلنسانٌة كلها الذي خاطب هللا تعالى به جمٌع البشر إلى ٌوم أن  -ٕ

المٌامة فلم ٌُمٌد بزمان، وال بمكان، وال جنس وال طبمة، بل هو موجه إلى الثملٌن، 
ً بما ٌسعدهم فً الدنٌا واآلخرة من العمابد الصحٌحة والعبادات الحكٌمة  خاطبهم جمٌعا

ولمد تضافرت نصوص ، خبلق الفاضلة التً تستمٌم بها حٌاتهمواألحكام الرفٌعة، واأل
 الكتاب والسنة وإجماع األمة على عالمٌة المرآن.

                                                                                                                                                                               

 لال الماسم، بن خالد المدابنً الهٌثم أبو فٌه جدا، ضعٌؾ إسناده أن إال به، عمرو، بن هللا عبد عن المعافري،
 .«والناس علً تركه مترون»: البخاري

 .2ٗٔالرد على الجهمٌة: (ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (1)
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 :ومن اآلٌات التً صرحت بعالمٌة المرآن العظٌم
َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا}لوله تعالى: -  .[ٔ:الفرلان{]تََباَرَن الَِّذي نَزَّ
 .[2ٓٔاألنبٌاء: {]َوَما أَْرَسْلَناَن إِالَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَِمٌنَ  }ولال تعالى: -
ْفنَا ِللنَّاِس فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِمن ُكّلِ َمثٍَل فَؤَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ }ولال تعالى: - َوَلمَْد َصرَّ

 .[15اإلسراء، آٌة: ] {كُفُوًرا
الزمر: {]ا ِللنَّاِس فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِمن كُّلِ َمثٍَل لََّعلَُّهْم ٌَتَذَكَُّرونَ َوَلمَْد َضَرْبنَ }ولال تعالى: -

ٕ2.] 
ٌَْن اْلِكتَاَب ِللنَّاِس ِباْلَحّكِ فََمِن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما }ولال تعالى: - إِنَّا أَنَزْلَنا َعلَ

ٌِْهم بِ  َها َوَما أَنَت َعلَ ٌْ  .(ٔ)[ٔٗالزمر: {]َوِكٌلٍ ٌَِضلُّ َعلَ
 المرآن

 [1ٓ({ ]اإلسراء : 1ٓ}َولَالُوا لَْن نُْإِمَن لََن َحت ى تَْفُجَر لَنَا ِمَن اِْلَْرِض ٌَْنبُوًعا )
 التفسٌر:

-ولما أعجز المرآن المشركٌن وؼلبهم أخذوا ٌطلبون معجزات َوْفك أهوابهم فمالوا: لن نصدلن 
 عٌنًا جارٌة.« مكة»حتى تفجر لنا من أرض ونعمل بما تمول  -أٌها الرسول

 [:5ٖ-5ٓسبب نزول اآلٌات:]
ثنً شٌخ من أهل مصر، لدم منذ بضع "حدمحم بن إسحاق، لال: أخرج الطبري بسنده 

وأربعٌن سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عتبة وشٌبة ابنً ربٌعة وأبا سفٌان بن حرب 
نً أسد، واألسود بن المطلب، وزمعة بن األسود، ورجبل من بنً عبد الدار وأبا البختري أخا ب

والولٌد بن المؽٌرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد هللا بن أبً أمٌة، وأمٌَّة بن خلؾ، والعاص بن 
وابل، ونُبٌَها وُمنَبها ابنً الحجاج السَّهمٌٌن اجتمعوا، أو من اجتمع منهم، بعد ؼروب الشمس 

ثوا إلى دمحم فكلِّموه وخاصموه حتى تُْعذروا فٌه، فبعثوا عند ظهر الكعبة، فمال بعضهم لبعض: ابع
إلٌه: إن أشراؾ لومن لد اجتمعوا إلٌن لٌكلمون، فجاءهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌعا، وهو ٌظّن أنه بدا 
لهم فً أمره بََداء، وكان علٌهم حرٌصا، ٌحّب رشدهم وٌعّز علٌه َعنَتهم، حتى جلس إلٌهم، 

 إنا لد بعثنا إلٌن لنُْعذر فٌن، وإنا وهللا ما نعلم رجبل من العرب أدخل على لومه ما فمالوا: ٌا دمحم
أدخلت على لومن، لمد شتمت اآلباء، وِعْبت الدٌن، وسفَّهت األحبلم، وشتمت اآللهة، وفّرلت 
تطلب الجماعة، فما بمً أمر لبٌح إال ولد جبته فٌما بٌننا وبٌنن، فإن كنت إنما جبت بهذا الحدٌث 

ماال جمعنا لن من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال وإن كنت إنما تطلب الشرؾ فٌنا سّودنان 
علٌنا،وإن كنت ترٌد به ُملكا ملكنان علٌنا، وإن كان هذا الذي ٌؤتٌن بما ٌؤتٌن به ربٌا تراه لد 

طلب الّطب  ؼلب علٌن وكانوا ٌسمون التابع من الجّن: الربً، فربما كان ذلن، بذلنا أموالنا فً
بِِه  لن حتى نبربن منه، أو نعذر فٌن، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ما بًِ ما تَمُولُوَن، ما ِجبتُكُْم بَِما ِجبْتُكُمْ 
 ًَّ ٌْكُْم َرُسوال َوأَنزَل َعلَ ٌْكُْم َولَِكنَّ هللا بَعَثَنًِ إلَ  ِكتَاًبا، أطلُُب أْمِوالَكُْم، وال الشََّرَؾ فٌِكُْم َوال الُمْلَن َعلَ

تَْمبَلُوا ِمنًِّ َما ِجبْتُكُْم َوأََمَرنًِ أَْن أَكُوَن لَكُْم بَِشًٌرا َونَِذًٌرا، فَبَلَّْؽتُكُْم ِرَسالَةَ َربًِّ، َونََصْحُت لَكُْم، فَإِْن 
ٌِْنً وَ  ًَّ أَْصِبْر ألْمِر هللا حتى ٌَْحكَُم هللا بَ ْنٌَا َواآلِخَرةِ، َوإِْن تَُردُّوهُ َعلَ ٌْنَكُْم"، بِِه فَُهَو َحظُّكُْم فًِ الدُّ بَ

نا علٌن، فمد علمت أنه أو كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: ٌا دمحم، فإن كنت ؼٌر لابل منا ما عرض
لٌس أحد من الناس أضٌك ببلدا، وال ألل ماال وال أشّد عٌشا منا، فسل ربن الذي بعثن بما بعثن 
ر لنا فٌها أنهارا كؤنهار  به، فلٌسٌِّْر عنا هذه الجبال التً لد ضٌمت علٌنا، وٌبسط لنا ببلدنا، ولٌفّجِ

ًّ بن كبلب، فإنه الشام والعراق، ولٌبعث لنا من مضى من آبابنا، ولٌ كن فٌمن ٌبعث لنا منهم لَُص
كان شٌخا صدولا، فنسؤلهم عما تمول، حّك هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سؤلنان، وصدلون 
صدلنان، وعرفنا به منزلتن عند هللا، وأنه بعثن بالحّك رسوال كما تمول. فمال لهم رسول هللا 

بْتُكُْم ِمَن هللا بَِما بََعثَنًِ بِِه، فمد بَلَّْؽتُكُْم ما أُْرسْلُت بِِه إلٌكم، فإْن تَْمبَلُوهُ فَُهَو ملسو هيلع هللا ىلص: ما بِهذَا بُِعثُْت، إنََّما جِ 
ٌْنَكُْم" لالوا:  ٌْنًِ َوَب ًَّ أْصبِْر ألْمِر هللا حتى ٌَْحكَُم هللا بَ وهُ َعل ْنٌا واآلِخَرةِ، وإْن تَُردُّ فإن حظُّكُْم فًِ الدُّ

                                                             
 .ٔٗاإلٌمان بالمرآن الكرٌم والكتب السماوٌة:، وٓٔٔ: الكرٌم المرآن عظمةانظر:  (ٔ)
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خذ لنفسن، فسل ربن أن ٌبعث ملكا ٌصّدلن بما تمول، وٌراجعنا عنن، واسؤله لم تفعل لنا هذا، ف
فلٌجعل لن جنانا وكنوزا ولصورا من ذهب وفضة، وٌؽنٌن بها عما نران تبتؽً، فإنن تموم 
باألسواق، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرؾ فضل منزلتن من ربن إن كنت رسوال كما 

ٌْكُْم بِهذَا، تزعم، فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما أنا بِفاِعٍل، ما أنا بالَِّذي ٌَْسؤَُل َربَّهُ هذَا، َوما بُِعثُْت إلَ
ْنٌا واآلِخَرةِ، وإ وهُ َولَِكنَّ هللا بَعَثَِنً بَِشًٌرا َونَِذًٌرا، فإْن تَْمبَلُوا ما ِجبْتُكُْم بِِه فَُهَو حظُّكُْم فًِ الدُّ ْن تَُردُّ

ٌْنَكُْم لالوا: فؤسمط السماء علٌنا كسفا، كما زعمت أن َعلىَّ أَصْ  ٌِْنً َوبَ بِْر ألْمِر هللا حتى ٌَْحكَُم هللا بَ
ربن إن شاء فعل، فإنا ال نإمن لن إال أن تفعل، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ذلَن إلى هللاِ إْن شاَء فَعََل 

سنجلس معن، ونسؤلن عما سؤلنان عنه، ونطلب منن  بِكُْم ذلَن، فمالوا: ٌا دمحم، فما علم ربن أنا
ما نطلب، فٌتمّدم إلٌن، وٌعلمن ما تراجعنا به، وٌخبرن ما هو صانع فً ذلن بنا إذ لم نمبل منن 
ما جبتنا به، فمد بلؽنا أنه إنما ٌعلِّمن هذا رجل بالٌمامة ٌمال له الرحمن، وإنا وهللا ما نإمن 

، أما وهللا ال نتركن وما بلؽت منا حتى نهلكن أو تهلكنا، ولال بالرحمن أبدا، أعذرنا إلٌن ٌا دمحم
لابلهم: نحن نعٌد المبلبكة، وهّن بنات هللا، ولال لابلهم: لن نإمن لن حتى تؤتٌنا باهلل والمبلبكة 

ُمؽٌرة بن عبد لبٌبل. فلما لالوا ذلن، لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهم، ولام معه عبد هللا بن أبً أمٌَّة بن ال
هللا بن عمرو بن مخزوم، وهو ابن عمته هو لعاتكة بنت عبد المطلب، فمال له: ٌا دمحم عرض 
علٌن لومن ما عرضوا فلم تمبله منهم، ثم سؤلون ألنفسهم أمورا، لٌعرفوا منزلتن من هللا فلم 

ا، حتى تتخذ إلى تفعل ذلن، ثم سؤلون أن تعجل ما تخّوفهم به من العذاب، فوهللا ال أومن لن أبد
السماء سلما ترلى فٌه، وأنا أنظر حتى تؤتٌها، وتؤتً معن بنسخة منشورة معن أربعة من 
المبلبكة ٌشهدون لن أنن كما تمول، واٌم هللا لو فعلت ذلن لظننُت أال أصّدلن، ثم انصرؾ عن 

حزٌنا أسٌفا لما فاته مما كان ٌطمع فٌه من  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وانصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهله
فؤنزل هللا تعالى: }َولَالُوا لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى  ..]لومه حٌن دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إٌاه

 .(ٖ)"(ٕ)[... اآلٌات (ٔ)تَْفُجَر لََنا ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا{
َلْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر لََنا ِمَن :}للت له فً لوله تعالى  "لال:  -عن سعٌد بن جبٌر 

 .(ٗ)" لال: للت له: نزلت فً عبد هللا بن أبً أمٌة، لال: لد زعموا ذلن {،األْرِض ٌَْنبُوًعا
 .(٘)"حتى تْفُجر لنا من األرض عٌونا: أي ببلدنا هذا :أي لال لتادة:" 
 .(ٙ)"لال: عٌونا {،ٌَْنبُوًعا:}عن مجاهد  
ٌمول تعالى ذكره: ولال ٌا دمحم، المشركون باهلل من لومن لن: لن  لال الطبري:" 

 .(2)"نصّدلن، حتى تفجر لنا من أرضنا هذه عٌنا تنبع لنا بالماء
الٌنبوع : العٌن الجارٌة ، سؤلوه أن ٌجري لهم عٌنًا معًٌنا فً أرض  لال ابن كثٌر:" 

الحجاز هاهنا وهاهنا ، وذلن سهل ٌسٌر على هللا تعالى ، لو شاء لفعله وألجابهم إلى جمٌع ما 
ٌِْهْم َكِلَمةُ رَ  بَِّن ال سؤلوا وطلبوا ، ولكن علم أنهم ال ٌهتدون ، كما لال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

[ ولال تعالى : } َوَلْو  52،  5ٌُْٙإِمنُوَن َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ] ٌونس : 

                                                             
 .[5ٓ]اإلسراء : (ٔ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓزٌادة فً اسباب النزول للواحدي: (ٕ)
فلما لام عنهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال أبو جهل: . وفٌه بعد لوله "مباعدتههم حزٌنا: 1٘٘-٘٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)

ٌا معشر لرٌش، إن دمحما لد أبى إال ما ترون من عٌب دٌننا، وشتم آبابنا، وتسفٌه أحبلمنا، وسب آلهتنا، وإنً 
فؤنزل » ". ولٌس فٌهطٌك َحْمله، فإذا سجد فً صبلته فضخت رأسه بهأعاهد هللا ألجلسّن له ؼدا بحجر لدر ما أ

 . «هللا تعالى: ولالوا
 وفً األلفاظ، بعض فً ٌسٌر اختبلؾ وفٌه( ٖ٘ٔ: ٔ الحلبً طبعة) هشام ابن سٌرة فً الحدٌث هذا انظرو

 .(ٖٖٓ-1ٕٖ: ٓٔ) المرطبً تفسٌر
 أبً وابن المنذر وابن جرٌر وابن منصور بن لسعٌد( ٖٕٓ/ ٗ) الدر فً وعزاه ،11٘/2ٔ: الطبري أخرجه(ٗ)

 .حاتم
 .5ٗ٘-1ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
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ٍء لُببُل َما َكانُوا ِلٌُ  ًْ ٌِْهْم كُلَّ َش ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرَنا َعلَ ْإِمنُوا إِال أَْن أَنَّنَا نزْلنَا إِلَ
ُ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم ٌَْجَهلُوَن { ] األنعام :   .(ٔ)"[ٌََٔٔٔشاَء َّللاَّ

لما تبٌن إعجاز المرآن وانضمت إلٌه المعجزات األخر والبٌنات  لال الزمخشري:" 
ل ولزمتهم الحجة وؼلبوا، أخذوا ٌتعللون بالتراح اآلٌات: فعل المبهوت المحجوج المتعثر فً أذٌا

عٌنا ؼزٌرة  {:ٌنبوعا} ،ٌعنون أرض مكة {،لن نإمن لن حتى تفجر من األرض}الحٌرة، فمالوا: 
 .(ٕ)"من شؤنها أن تنبع بالماء ال تمطع من نبع الماء

طلبت لرٌش هذا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وإٌاها عنوا ب اأْلَْرِض،  لال ابن عطٌة:" 
أَْو } :ْرِض هنا األرض التً ٌكون فٌها المعنى المتكلم فٌه، كمولهوإنما ٌراد بإطبلق لفظة اأْلَ 

 .(ٖ)"[ فإنما ٌرٌد من أرض تصرفهم ولطعهم السبل ومعاشهمٖٖ]المابدة:  {ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض 
ألن الٌنبوع واحد ولرأ  ،بفتح التاء وضم الجٌم مخففا« تَْفُجرَ » :لرأ أهل الكوفة وٌعموب  

َر اأْلَْنَهاَر ِخبَللََها تَْفِجًٌرا{ « التفجٌر»البالون بالتشدٌد من  واتفموا على تشدٌد لوله: }فَتُفَّجِ
 .(ٗ)من بعد {تفجٌرا}جمع والتشدٌد ٌدل على التكثٌر ولموله « األنهار»ألن  ،[5ٔ]اإلسراء : 

 
 المرآن

َر اِْلَْنَهاَر ِخاَللََها تَْفِجًٌرا )}أَْو تَكُوَن لََن َجن ةٌ ِمْن   [1ٔ({ ]اإلسراء : 1ٔنَِخٌٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجِ

 التفسٌر:
 أو تكون لن حدٌمة فٌها أنواع النخٌل واألعناب، وتجعل األنهار تجري فً وسطها بؽزارة.

أو تكون لن  "، أي:[5ٔ}أَْو تَكُوَن لََن َجنَّةٌ ِمْن نَِخٌٍل َوِعنٍَب{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘)"حدٌمة فٌها أنواع النخٌل واألعناب

 .(ٙ)"أو ٌكون لن بستان ٌشتمل على ذلن لال البٌضاوي:" 

ر األنهار خبللها لال الطبري:"   أو ٌكون لن بستان، وهو الجنة، من نخٌل وعنب، فتفّجِ
 .(2)"تفجٌرا بؤرضنا هذه التً نحن بها خبللها، ٌعنً: خبلل النخٌل والكروم

 .(1)"أو ٌكون لن بستان فٌه نخٌل :أي لال المراؼً:" 
 .(5)"بستان}جنة{:  لال البؽوي:" 
}أو تكون لن جنة من نخٌل وعنب{ فتستؽنً بها عن المشً فً األسواق  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)"والذهاب والمجًء
َر اأْلَْنَهاَر ِخبَللََها تَْفِجًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وتجعل األنهار تجري  أي:"، [5ٔ}فَتُفَّجِ

 .(ٔٔ)"فً وسطها بؽزارة
 .(ٕٔ)"تجري العٌون فً وسط النخٌل واألعناب والشجر :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"تتفجر األنهار خبلله تفجٌرا لسمٌه لال المراؼً:أي:" 
 .(ٔ)"تشمٌما :تفجٌرا{} لال البؽوي:" 

                                                             
 .ٕٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٕٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘/٘ٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .5ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٙٙٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5٘/٘ٔتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
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التراحهم الجنة إنما هو بمكة المتناع ذلن فٌها، وإال ففً سابر الببلد  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)"كان ذلن ٌمكنه وإنما طلبوه بؤمر إلهً فً ذلن الموضع الجدب

وإنما لدموا فً عنتهم هذا الممترح، ألنهم كانوا ٌردون ببلد الشام  لال الماسمً:" 
 .(ٖ)"والعراق، وٌرون ما فٌها من البساتٌن واألنهار

 المرآن
ِ َواْلَماَلئَِكِة لَبٌِاًل ) ًَ بِاَّلل  ٌْنَا ِكَسفًا أَْو تَؤْتِ  [1ٕ({ ]اإلسراء : 1ٕ}أَْو تُْسِمَط الس َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ

 التفسٌر:
 أو تسمط السماء علٌنا لطعًا كما َزَعْمَت، أو تؤتً لنا باهلل ومبلبكته، فنشاهدهم ممابلة وِعٌاًنا.

ٌْنَا ِكَسفًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أو تسمط  ، أي:"[5ٕ}أَْو تُْسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ
 .(ٗ)"السماء علٌنا لطعًا كما َزَعْمتَ 

ٌِْهْم  :ٌعنون لول هللا تعالى لال الزمخشري:"  }إِْن نََشؤْ نَْخِسْؾ بِِهُم اأْلَْرَض أَْو نُْسِمْط َعلَ
 .(٘)"[5ِكَسفًا ِمَن السََّماِء{ ]سبؤ : 

أي : أنن وعدتنا أن ٌوم المٌامة تنشك فٌه السماء وتهً ، وتدلً أطرافها  لال ابن كثٌر:" 
ُهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ، فعجل ذلن فً الدنٌا ، وأسمطها كسفًا ]أي : لطعًا ، كمولهم : } اللَّ 

نَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَِو ابْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم { اآلٌة ] األنفال :  ٌْ [ ، وكذلن سؤل  ِٕٖعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ
َنا ِكَسًفا  ِمَن السََّماِء إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ  ٌْ اِدلٌَِن { ] الشعراء : لوم شعٌب منه فمالوا : } أَْسِمْط َعلَ

ٔ12  ًّ ًّ الرحمة ، ونب [. فعالبهم الرب بعذاب ٌوم الظلة ، إنه كان عذاب ٌوم عظٌم. وأما نب
التوبة المبعوث رحمة للعالمٌن ، فسؤل إنظارهم وتؤجٌلهم ، لعل هللا أن ٌخرج من أصبلبهم من 

من أسلم بعد ذلن وحسن  ٌعبده ال ٌشرن به شٌبًا. وكذلن ولع ، فإن من هإالء الذٌن ذكروا
إسبلمه  حتى "عبد هللا بن أبً أمٌة" الذي تبع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولال له ما لال ، أسلم إسبلًما تاًما ، 

 .(ٙ)"وأناب إلى هللا عز وجل
نَا ِكَسًفا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ٌْ َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ  ، وجهان:[5ٕ}أَْو تُْسِمَط السَّ
سترا وتؽطٌة، من لولهم: لد انكسفت الشمس: إذا ؼطاها ما ٌحول بٌن الناظرٌن إلٌها  أحدهما :

 .(2). حكاه ابن الجوزي عن ابن االنباريوبٌن أنوارها
ٌّزا" وحكً الماوردي عن ابن األنباري، لال: "ح
، ثم لال:" ولعلهم أرادوا به مشاهدة (1)

 .(5)ما فوق السماء"
، وابن (ٖٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)ابن عباسالثانً : ٌعنً: لطعاً، لاله 

 .(ٗٔ)لتٌبة
 .(٘ٔ)"الكسؾ: المطعة لال ٌحٌى بن سبلم:"

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗ٘/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ(:صٕٗٙٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٔٔ)
 .ٔ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٕمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٔٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
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 . (ٔ)ولال مجاهد:"السماء جمٌعا"
 .(ٕ)الثالث:ٌعنً: جانبا من السماء. وهذا لول مماتل

النمطاع  «كسوؾ الممر»والعرب تمول . أعطنً كسفة من هذا الثوب أي لطعة منه، ومن هذا 
 .(ٖ)النور منه ، وعلى الوجه الثانً لتؽطٌته بما ٌمنع من رإٌته

 .(ٗ)نافع وعاصم وابن عامر }كسفا{ بفتح السٌن والبالون باسكانهالرأ 
فكؤنه « ِكْسفًا»ومن لرأ ، ، وهً المطعة«كسفة»جعلها جمع « ِكَسفًا»فمن لرأ  لال الزجاج:"

  .(٘)"كسفت الشًء إذا ؼطٌته:لال أو تسمطها طبما علٌنا، واشتماله من 
ِ َواْلَمبَلبَِكِة لَبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: ًَ بِاَّللَّ أو تؤتً لنا باهلل ومبلبكته،  ، أي:"[5ٕ}أَْو تَؤْتِ
 .(ٙ)"دهم ممابلة وِعٌانًافنشاه
ِ َواْلَمبَلبَِكِة لَبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ًَ بِاَّللَّ  ، وجوه:[5ٕ}أَْو تَؤِْت

 .(1)، ومجاهد(2)أحدها : ٌعنً: كل لبٌلة على حدتها ، لاله الحسن
، معاٌنة :أي ،هو من لول العرب: لمٌت فبلنا لببل ولببلوالثانً : ٌعنً: ممابلة، نعاٌنهم ونراهم، 

 :(ٕٔ)، وأنشد لول األعشى(ٔٔ)، وأبو عبٌدة(ٓٔ)، وابن جرٌج(5)لاله لتادة
 نصالحكم حتى تبوإا بمثلها ... كصرخة حبلى بّشرتها لبٌلها"

لابلتها فإذا وصفوا بتمدٌر فعٌل من لولهم: لابلت ونحوها جعلوا لفظ صفة االثنٌن  :أي 
والجمٌع من المذكر والمإنث على لفظ واحد، نحو لولن: هى لبٌلى وهما لبٌلى وهم لبٌلى 

 .(ٖٔ)"وكذلن هن لبٌلى
 ووجهه بعض أهل العربٌة إلى أنه بمعنى الكفٌل من لولهم: هو لبٌل فبلن لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)"بما لفبلن علٌه وزعٌمه
 .(ٙٔ)، وابن لتٌبة(٘ٔ)، لاله الضحانكفلت به :ٌمال: لبلت به أي، ضامناالثالث : 

 .(ٔ)، وبه لال الفراء(2ٔ)الرابع : كفٌبل. حكاه الثعلبً عن ابن عباس
                                                             

 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٗٗتفسٌر مجاهد:(ٔ)
 .ٓ٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 ٔٗٔ، والتٌسٌر فً المراءات السبع:1ٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٔ٘٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٗٗانظر: تفسٌر مجاهد: (1)
اه عنه الثعلبً فً الكشؾ ، ووحكٖ٘ٔ/ٕ(:صٕ٘ٙٔ، وتفسٌر عبدالرزاق)ٕ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)

 .ٖ٘ٔ/ٙوالبٌان:
 .ٕ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 ٔٓٔ/ ٘ٔ الطبري فى وهو ،2ٕٗ الكشاؾ شواهد شرح برواٌة ٕٙ٘ ص األعشى دٌوان ملحك فى البٌت(ٕٔ)

 .52ٕ/ 1 الباري وفتح ٓٙٔ اإلصبلح فى وعجزه( لٌل) واللسان
 نالوس صن وما...  الساجدٌنعشٌة ورب فإنً: ولبله. فٌها2ٔ ال هو والشاهد. بٌتا 1ٔ عدتها لصٌدة من وهو

 أبٌلها النصارى
: الشاهد رواٌة وفً جحدر، وبنً مرثد بنً ٌعاتب الحرلتٌن، وبٌن بٌنه كانت التً الحرب فً لالها والمصٌدة

 الحبلى صرخة وتصرخوا وبؽٌكم، جناٌتكم بمثل تبوءوا حتى أصالحكم لن: ٌمول. النون بدل بالهمزة" أصالحكم"
 والدتها سهلت: وٌسرتها. وتبوءا. الراهب واألبٌل. لبٌلها: موضع فً" ولبولها. "المخاض فً المابلة تعٌنها حٌن

 .الوالدة عند الولد تستمبل التً المرأة: والمبول. فٌها وأعانتها
 .5ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .ٕ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٙحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (٘ٔ)
 .ٕٔٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 . دون اإلسنادٖ٘ٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (2ٔ)
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 .(ٕ)"-عز وجل -كفٌبل ٌشهدون بؤنن رسول هللاٌعنً:  ولال مماتل:"
لبابل الرأس الجتماع بعضه إلى بعض ومنه سمٌت لبابل الخامس: مجتمعٌن ، مؤخوذ من 

 .(ٖ)العرب الجتماعها ، حكاه الماوردي عن ابن بحر
وأشبه األلوال فً ذلن بالصواب، المول الذي لاله لتادة من أنه بمعنى  لال الطبري:" 

لول األعشى . وأنشد (ٗ)"المعاٌنة، من لولهم: لابلت فبلنا ممابلة، وفبلن لبٌل فبلن، بمعنى لبالته
 السابك.
 المرآن

ٌْنَا كِ  َل َعلَ ٌٌْت ِمْن ُزْخُرٍؾ أَْو تَْرلَى فًِ الس َماِء َولَْن نُْإِمَن ِلُرلٌَِِّن َحت ى تُنَّزِ تَابًا }أَْو ٌَكُوَن لََن بَ
 [1ٖ({ ]اإلسراء : 1ٖنَْمَرُإهُ لُْل سُْبَحاَن َرّبًِ َهْل كُْنُت إاِل  بََشًرا َرسُواًل )

 ر:التفسٌ
لن فً صعودن حتى  أو ٌكون لن بٌت من ذهب، أو تصعد فً درج إلى السماء، ولن نصّدِ

متعجبًا ِمن  -أٌها الرسول-تعود، ومعن كتاب من هللا منشور نمرأ فٌه أنن رسول هللا حما. لل 
تعنُّت هإالء الكفار: سبحان ربً!! هل أنا إال عبد من عباده مبّلِػ رسالته؟ فكٌؾ ألدر على فعل 

 ا تطلبون؟م
ٌٌْت ِمْن ُزْخُرٍؾ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أو ٌكون لن بٌت من  ، أي:"[5ٖ}أَْو ٌَكُوَن لََن بَ
 .(٘)"ذهب

ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن المشركٌن الذٌن ذكرنا أمرهم فً هذه  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"اآلٌات: أو ٌكون لن ٌا دمحم بٌت من ذهب، وهو الزخرؾ

ٌٌْت ِمْن ُزْخُرٍؾ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[5ٖ}أَْو ٌَكُوَن لََن َب
 .(2)أحدهما : أن الزخرؾ النموش ، وهذا لول الحسن

، ورواه الفراء (ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)الثانً : أنه الذهب ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)عن الكلبً

أو »حتى رأٌناه فً لراءة ابن مسعود:  ،«الزخرؾ»كنا ال ندري ما لال مجاهد : "
 .(ٖٔ)«"ٌكون لن بٌت من ذهب
}َحتَّى إِذَا أََخذَِت  وهو تحسٌن الصورة، ومنه لوله تعالى: :«الزخرفة»"وأصله من 

ٌََّنت{ ]ٌونس :   .(ٗٔ)"[ٕٗاأْلَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ
أو تصعد فً درج إلى  ، أي:"[5ٖ}أَْو تَْرلَى فًِ السََّماِء{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"السماء
 .(ٔ)"ٌعنً: أو تصعد فً درج إلى السماء لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٙ، وحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:ٓ٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٗٗانظر: تفسٌر مجاهد: (5)
 ٖ٘٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٖٔ/ٕ(:ص1ٕٙٔانظر: تفٌبر عبدالرزاق) (ٓٔ)
 .ٖٖٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖ٘٘/2ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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نَا ِكتَاًبا نَْمَرُإهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْ َل َعلَ ولن  ، أي:"[5ٖ}َولَْن نُْإِمَن ِلُرلٌَِِّن َحتَّى تَُنّزِ
لن فً صعودن حتى تعود، ومعن كتاب من هللا منشور نمرأ فٌه  .(ٕ)"أنن رسول هللا حما نصّدِ

 {حتى تنزل علٌنا كتابا}ٌمول: ولن نصدلن من أجل رلٌن إلى السماء  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"منشورا نمرإه فٌه أمرنا باتباعن واإلٌمان بن

لال: من رب العالمٌن إلى فبلن، عند كل رجل صحٌفة  {،كتابا نمرإه"}لوله عن مجاهد: 
 .(ٗ)"تصبح عند رأسه ٌمرإها

لال: من رب العالمٌن إلى فبلن، عند كل  {،كتابا نمرإه:"}، لوله رواٌة عن مجاهد وفً 
 .(٘)"رجل صحٌفة تصبح عند رأسه ٌمرإها

 .(ٙ)"كتابا خاصا نإمر فٌه باتباعن :أي لال لتادة:" 
أٌها -لل  ، أي:"[5َٖهْل كُْنُت إِالَّ بََشًرا َرُسواًل{ ]اإلسراء :  }لُْل ُسْبَحاَن َربًِّلوله تعالى: 
هل أنا إال عبد من عباده مبلِّػ رسالته؟  متعجبًا ِمن تعنُّت هإالء الكفار: سبحان ربً!! -الرسول

 .(2)"فكٌؾ ألدر على فعل ما تطلبون؟
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن من لومن،  لال الطبري:" 

، تنزٌها هلل عما ٌصفونه به، وتعظٌما له من أن ٌإتى به ومبلبكته، أو المابلٌن لن هذه األلوال
ٌمول: هل أنا إال عبد من  {،هل كنت إال بشرا رسوال}ٌكون لً سبٌل إلى شًء مما تسؤلونٌه 

عبٌده من بنً آدم، فكٌؾ ألدر أن أفعل ما سؤلتمونً من هذه األمور، وإنما ٌمدر علٌها خالمً 
ول أبلؽكم ما أرسلت به إلٌكم، والذي سؤلتمونً أن أفعله بٌد هللا الذي أنا وخالمكم، وإنما أنا رس

 .(1)"وأنتم عبٌد له، ال ٌمدر على ذلن ؼٌره
سبحانه وتعالى وتمدس أن ٌتمدم أحد بٌن ٌدٌه فً أمر من أمور سلطانه  لال ابن كثٌر:" 

إن شاء لم ٌجبكم ، وما أنا وملكوته ، بل هو الفعال لما ٌشاء ، إن شاء أجابكم إلى ما سؤلتم ، و

إال رسول إلٌكم أبلؽكم رساالت ربً وأنصح لكم ، ولد فعلت ذلن ، وأمركم فٌما سؤلتم إلى هللا 
 .(5)"عز وجل
 ولما كانت هذه تعنتات وتعجٌزات؛ وكبلم أسفه الناس وأظلمهم، لال السعدي:" 

 هو الذي ٌؤتً باآلٌات، أمره هللا أن المتضمنة لرد الحك وسوء األدب مع هللا، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ٌنزهه فمال: }لل سبحان ربً{ عما تمولون علوا كبٌرا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآٌاته تابعة 

وهذا ، ألهوابهم الفاسدة، وآرابهم الضالة. }هل كنت إال بشرا رسوال{ لٌس بٌده شًء من األمر
، ٌث كانت الرسل التً ترسل إلٌهم من جنسهم بشراالسبب الذي منع أكثر الناس من اإلٌمان، ح

 .(ٓٔ)"وهذا من رحمته بهم، أن أرسل إلٌهم بشرا منهم، فإنهم ال ٌطٌمون التلمً من المبلبكة
عن  .(ٔٔ)والبالون }لل{ بؽٌر الؾ ،بالؾ ،«لال سبحان ربً»:ابن كثٌر وابن عامر لرأ 

ربً عز وجل لٌجعل لً بطحاء مكة ذهبًا ، فملت : ال  أبً أمامة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "عرض
فإذا ُجعت تضرعت إلٌن وذكرتن ،  -أو نحو ذلن  -ٌا رب ، ولكن أشبع ٌوًما ، وأجوع ٌوًما 

 .(ٕٔ)وإذا شبعت حمدتن وشكرتن"

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘٘/2ٔ:أخرجه الطبري (٘)
 .ٗ٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗ٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٙٙٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 ٔٗٔ، والتٌسٌر فً المراءات السبع:1ٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
وعلً بن ، "ٕٔٔ/٘لال ابن كثٌر:ولال : هذا حدٌث حسن. ، (2ٖٕٗ( وسنن الترمذي برلم )ٕ٘ٗ/٘المسند )(ٕٔ)
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 [:5ٖ-5ٓفوابد اآلٌات:]
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحمتمرٌر نبوة الرسول  -ٔ
 وتصلبهم وتحزبهم إزإء دعوة التوحٌد.بٌان شدة عناد مشركً لرٌش،  -ٕ
الذي ٌفهم من هذه اآلٌات، وما شاكلها، نفً المعجزات الممترحة، وال ٌلزم من نفً أن  -ٖ

إذ أنه لٌس حتما على األنبٌاء أن ٌظهروا  المعجزات الممترحة نفً المعجزات مطلما.
إذا كان طلبها فهم ال ٌظهرون المعجزة  -على العكس-بل  معجزة كلما طلبها المنكرون!!

 منطوٌا على العناد واالمتحان واالستهزاء
 المرآن

ُ بََشًرا َرسُواًل ) ({ 1ٗ}َوَما َمنََع الن اَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلُهَدى إاِل  أَْن لَالُوا أَبَعََث ّللا 
 [1ٗ]اإلسراء : 
 التفسٌر:

ا، حٌن جاءهم البٌان الكافً من عند هللا، إال وما منع الكفاَر من اإلٌمان باهلل ورسوله وطاعتهم
 لولهم جهبل وإنكاًرا: أبعث هللا رسوال من جنس البشر؟

وما منع  ، أي:"[5ٗأَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلُهَدى{ ]اإلسراء :  }َوَما َمنََع النَّاسَ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الكفاَر من اإلٌمان باهلل ورسوله وطاعتهما، حٌن جاءهم البٌان الكافً من عند هللا

إذ }أن ٌصدلوا بالمرآن  :ٌعنً {،أن ٌإمنوا} ،رءوس كفار مكة :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٕ)"ألن المرآن هدى من الضبللة ،«المرآن»وهو  ،البٌان :ٌعنً {جاءهم الهدى
ٌمول تعالى ذكره: وما منع ٌا دمحم مشركً لومن اإلٌمان باهلل، وبما جبتهم  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"به من الحك إذ جاءهم البٌان من عند هللا بحمٌمة ما تدعوهم وصحة ما جبتهم به
ٌمول تعالى :} َوَما َمنََع النَّاَس { أي : أكثرهم } أَْن ٌُْإِمنُوا { وٌتابعوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"الرسل
 .(٘)"ٌعنً: المشركٌنلال ٌحٌى بن سبلم:" 
ُ بََشًرا َرسُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  إال لولهم جهبل  ، أي:"[5ٗ}إِالَّ أَْن لَالُوا أَبََعَث َّللاَّ

 .(ٙ)"وإنكاًرا: أبعث هللا رسوال من جنس البشر؟
 .(2){"أبعث هللا بشرا رسوال}إال لولهم جهبل منهم  لال الطبري:" 
أي: لم ٌبعث هللا ، وهذا االستفهام على إنكار منهم، على االستفهام ٌحٌى بن سبلم:"لال  

 .(1)"بشرا رسوال فلو كان من المبلبكة آلمنا به
إال استعجابهم من بعثته البشر رسبل كما لال تعالى : } أََكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا  لال ابن كثٌر:" 

ِر الَِّذٌَن آَمنُوا { ] ٌونس :  ٌْنَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذِر النَّاَس َوبَّشِ ولال تعالى : } ذَِلَن ، [ ٕأَْن أَْوَح
ًٌّ َحِمٌٌد بِؤَنَّهُ َكاَنْت تَؤِْتٌِهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّ  ُ َؼنِ ُ َوَّللاَّ نَاِت فَمَالُوا أَبََشٌر ٌَْهُدونَنَا فََكَفُروا َوتََولَّْوا َواْستَْؽنَى َّللاَّ

ٌِْن ِمثِْلنَا َولَْوُمُهَما لَنَا َعابُِدوَن { ]  ٙ{ ] التؽابن :  [ ، ولال فرعون وملإه : } أَنُْإِمُن ِلبََشَر
ا [ ، وكذلن لالت األمم  2ٗالمإمنون :  لرسلهم : } إِْن أَْنتُْم إِال بََشٌر ِمثْلُنَا تُِرٌُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ

 .(5)"[ ، واآلٌات فً هذا كثٌرة َٓٔكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا فَؤْتُونَا بِسُْلَطاٍن ُمبٌٍِن { ] إبراهٌم : 

                                                                                                                                                                               

عَُّؾ فً الحدٌث  .وعبد هللا بن زحر والماسم ضعفاءللت:  "،ٌزٌد ٌُضَّ
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .1٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 المرآن
ٌِْهْم ِمَن الس َماِء َملًَكا َرسُواًل )}لُْل لَْو َكاَن فًِ اِْلَْرِض َماَلئَِكةٌ ٌَْمُشوَن  ْلنَا َعلَ ({ 1ُ٘مْطَمئِنٌَِّن لَنَز 

 [1٘]اإلسراء : 
 التفسٌر:
ردًّا على المشركٌن إنكارهم أن ٌكون الرسول من البشر: لو كان فً األرض  -أٌها الرسول-لل 

األرض بشر، مبلبكة ٌمشون علٌها مطمبنٌن، ألرسلنا إلٌهم رسوال من جنسهم، ولكنَّ أهل 
 فالرسول إلٌهم ٌنبؽً أن ٌكون من جنسهم؛ لٌمكنهم مخاطبته وفَْهم كبلمه.

 سبب النزول:
}لُْل لَْو َكاَن :-تبارن وتعالى -فؤنزل ،نزلت فى المستهزبٌن والمطعمٌن ببدر لال مماتل:" 

 .(ٔ).."فًِ اأْلَْرِض َمبَلبَِكةٌ ٌَْمشُوَن ُمْطَمِبنٌَِّن{
لل  ، أي:"[5٘لَْو َكاَن فًِ اأْلَْرِض َمبَلبَِكةٌ ٌَْمشُوَن ُمْطَمِبنٌَِّن{ ]اإلسراء : }لُْل لوله تعالى: 

لو كان أهل األرض مبلبكة ٌمشون على ألدامهم كما ٌمشً الناس ساكنٌن فً  -أٌها الرسول-
 .(ٕ)"األرض مستمرٌن فٌها

ما جبتهم به من لل ٌا دمحم لهإالء الذٌن أبوا اإلٌمان بن وتصدٌمن فٌ لال الطبري:" 
عندي، استنكارا ألن ٌبعث هللا رسوال من البشر: لو كان أٌها الناس فً األرض مبلبكة ٌمشون 

 .(ٖ)"مطمبنٌن
لال تعالى منبًها على لطفه ورحمته بعباده : أنه ٌبعث إلٌهم الرسول من  لال ابن كثٌر:" 

جنسهم ، لٌفمهوا عنه وٌفهموا منه ، لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ، ولو بعث إلى البشر رسوال 
ُ َعلَى اْلُمإْ  ِمنٌَِن من المبلبكة لما استطاعوا مواجهته وال األخذ عنه ، كما لال تعالى : } َلمَْد َمنَّ َّللاَّ

[ ، ولال تعالى : } َلمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن  ٗٙٔإِْذ بَعََث فٌِِهْم َرسُوال ِمْن أَْنفُِسِهْم { ] آل عمران : 

ٌْكُْم آٌَاتَِنا  1ٕٔأَْنفُِسكُْم { ] التوبة :  [ ، ولال تعالى : } َكَما أَْرَسْلنَا فٌِكُْم َرسُوال ِمْنكُْم ٌَتْلُو َعلَ
ٌكُ  كُُروا ْم َوٌُعَلُِّمكُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌُعَلُِّمكُْم َما لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن * فَاْذكُُرونًِ أَْذكُْركُْم َواشْ َوٌَُزّكِ

[ ؛ ولهذا لال هاهنا : } لَْو َكاَن فًِ األْرِض َمبلبَِكةٌ  ٕ٘ٔ،  ِٔ٘ٔلً َوال تَْكفُُروِن { ] البمرة : 
 .(ٗ)"َن { أي : كما أنتم فٌهاٌَْمشُوَن ُمْطَمبِنٌِّ
 .(٘)"مطمبنٌن{ أي: لد اطمؤنت بهم الدار فهً مسكنهم"} لال ابن ابً زمنٌن: 
 .(ٙ)"مستوطنٌن األرض ٌمشون :أي لال الزجاج:" 
 .(2)"لال الكلبً:" ممٌمٌن 

 .(1)"لانطٌن"لال الحسن: 
لو كان فً األرض : -وهللا أعلم -نعت للمبلبكة. ومعنى هذا {:مطمبنون}لال النحاس:" 

مبلبكة ٌمشون ال ٌعبدون هللا وال ٌخافونه. وهذا معنى المطمبنٌن ألن المتعبد الخابؾ ال ٌكون 
 .(5)"مطمبنا
السكون، والمراد ههنا الممام واالستٌطان، ألنه ٌمال:  :«الطمؤنٌنة»:معنى لال الواحدي:" 

اته، ولٌس ٌراد السكون الذي هو سكن فبلن بلد كذا إذا استوطن، وإن كان ماشٌا متملبا فً حاج
 .(ٔ)"ضد الحركة

                                                             
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٗ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)
 .ٕٔٙ/ٖمعانً المرآ،: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط للواحدي: (2)
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط للواحدي: (1)
 .1ٕٗ/ٕإعراب المرآن: (5)
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َماِء َملًَكا َرسُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌِْهْم ِمَن السَّ ْلنَا َعلَ لنزلنا علٌهم  ، أي:"[5٘}لََنزَّ
 .(ٕ)"رسوالً من المبلبكة ولكنَّ أهل األرض بشرٌ 

 .(ٖ)"ولكن فٌها بشر، فؤرسلنا إلٌهم بشرا مثلهم لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٗ)"خلك إال ما كان ِمن ِجْنِسهِ  ألنه ال ٌُْرَسُل إلى لال الزجاج:" 
أي : من جنسهم ، ولما كنتم أنتم بشًرا ، بعثنا فٌكم رسلنا منكم لطفًا  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)" ورحمة
أعلمهم هللا تعالى أن األعدل واألبلػ فً األداء إلٌهم بشر مثلهم، ولو كان  لال الواحدي:" 

 .(ٙ)ال"فً األرض بدل اآلدمٌٌن مبلبكة لنزلنا علٌهم ملكا رسو
ألن المبلبكة إنما تراهم أمثالهم من المبلبكة، ومن خّصه هللا من بنً آدم  لال الطبري:" 

فكٌؾ ٌبعث إلٌهم من المبلبكة الرسل، وهم ال برإٌتها، فؤما ؼٌرهم فبل ٌمدرون على رإٌتها 
ٌمدرون على رإٌتهم وهم بهٌباتهم التً خلمهم هللا بها، وإنما ٌرسل إلى البشر الرسول منهم، كما 
 .(2)"لو كان فً األرض مبلبكة ٌمشون مطمبنٌن، ثم أرسلنا إلٌهم رسوال أرسلناه منهم ملكا مثلهم

، والشكل بالشكل آنس، فمال سبحانه لو كان الجنس إلى الجنس أمٌل لال المشٌري:" 
سكان األرض مبلبكة لجعلنا الرسول إلٌهم ملكا، فلما كانوا بشرا فبل ٌنبؽى أن ٌستبعد إرسال 

 .(1)"البشر إلى البشر
 [5٘-5ٗ]:فوابد اآلٌتٌن

 بٌان سخؾ عمول المشركٌن برضاهم لؤللوهٌة بحجر وإنكارهم الرسالة للبشر! 
كان إنكارهم لبعث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً الصورة البشرٌة أشد، وإصرارهم على إذ 

ذلن أبلػ. وأخبر التنزٌل عنهم بموله تعالى: }َوَما َمَنَع النَّاَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلُهَدى 
ُ بََشًرا َرُسواًل{  فمن  [،ٙ]التؽابن:بََشٌر ٌَْهُدونََنا{ }أَ  [، 5ٗ]اإلسراء:إِالَّ أَْن لَالُوا أَبَعََث َّللاَّ

ٌِْه َملٌَن{  كان ٌعترؾ بالمبلبكة كان ٌرٌد أن ٌؤتً ملن من السماء: }َولَالُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَ
ومن كان ال ٌعترؾ بهم كان ٌمول: الشفٌع والوسٌلة لنا إلى هللا تعالى هم  ،[2]الفرلان:

  هللا تعالى إلٌنا فهو المنكر. األصنام المنصوبة، إما األمر والشرٌعة من
فٌعبدون األصنام التً هً الوسابل: ودا، وسواعا، وٌؽوث، وٌعوق، ونسرا، 
وكان ود لكلب وهو بدومة الجندل، وسواع لهذٌل. وكانوا ٌحجون إلٌه وٌنحرون له، 
وٌؽوث لمذحج ولمبابل من الٌمن، وٌعوق لهمدان، ونسر لذي الكبلع بؤرض حمٌر. 

بنً سلٌم.  ثمٌؾ بالطابؾ، والعزي لمرٌش وجمٌع بنً كنانة ولوم منوكانت البلت ل
ومناة لؤلوس والخزرج وؼسان. وهبل أعظم األصنام عندهم، وكان على ظهر الكعبة، 
وأساؾ ونابلة على الصفا والمروة وضعهما عمر بن لحً، وكان ٌذبح علٌهما تجاه 

ابلة بنت سهل تعاشما ففجرا الكعبة، وزعموا أنهما كانا من جرهم إساؾ بن عمرو، ون
فً الكعبة، فمسخا حجرٌن. ولٌل: ال، بل كانا صنمٌن جاء بهما عمرو بن لحً 

 فوضعهما على الصفا.
 :(5)وكان لبنً ملكان من كنانة صنم ٌمال له سعد، وهو الذي ٌمول فٌه لابلهم

 أتٌنا إلى سعد لٌجمع شملنا ... فشتتنا سعد، فبل نحن من سعد

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .1٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٓ/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .1ٕ/ٖانظر: الملل والنحل: (5)
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 ... من األرض ال ٌدعو لؽً وال رشد (ٔ)صخرة بتنوفةوهل سعد إال 
 :(ٕ)وكانت العرب إذا لبت وهللت لالت
 لبٌن اللهم لبٌن ... لبٌن الشرٌن لن
 إال شرٌن هو لن ... تملكه وما ملن

ومن العرب من كان ٌمٌل إلى الٌهودٌة، ومنهم من كان ٌمٌل إلى النصرانٌة، 
وٌعتمد فً األنواء اعتماد المنجمٌن فً السٌارات ومنهم من كان ٌصبو إلى الصاببة، 

حتى ال ٌتحرن وال ٌسكن وال ٌسافر وال ٌمٌم إال بنوء من األنواء، وٌمول: مطرنا بنوء 
كذا. ومنهم من كان ٌصبوا إلى المبلبكة فٌعبدهم، بل كانوا ٌعبدون الجن، وٌعتمدون فٌهم 

 .(ٖ)أنهم بنات هللا تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا
تمرٌر أن التفاهم حسب سنة هللا ال ٌتم إال بٌن المتجانسٌن فإذا اختلفت األجناس فبل تفاهم  

 إال أن ٌشاء هللا فبل ٌتفاهم إنسان مع حٌوان أو جان.
 

 المرآن
ٌْنَكُْم إِن هُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبًٌِرا َبِصًٌرا ) ٌْنًِ َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ  [1ٙ: ({ ]اإلسراء 1ٙ}لُْل َكفَى بِاَّلل 

 التفسٌر:
تً. إنه سبحانه خبٌر بؤحوال عباده،  لل لهم: كفى باهلل شهًٌدا بٌنً وبٌنكم على ِصْدلً وحمٌمة نبوَّ

 بصٌر بؤعمالهم، وسٌجازٌهم علٌها.
ٌْنَكُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْنًِ َوبَ ِ َشِهًٌدا َب لل لهم: كفى باهلل  أي:" [5ٙ}لُْل َكَفى ِباَّللَّ

تً  .(ٗ)"شهًٌدا بٌنً وبٌنكم على ِصْدلً وحمٌمة نبوَّ
 .(٘)"فبل أحد أفضل من هللا شاهدا بؤنً رسول هللا إلٌكم :ٌمول لال مماتل:" 

 .(ٙ)"أنً رسول هللا إلٌكم لال البؽوي:أي:بـ" 
 .(2)"فإنه نعم الكافً والحاكم لال الطبري:" 
. إنه سبحانه خبٌر  أي:" [5ٙبِِعبَاِدِه َخبًٌِرا بَِصًٌرا{ ]اإلسراء : }إِنَّهُ َكاَن لوله تعالى: 

 .(1)"بؤحوال عباده، بصٌر بؤعمالهم، وسٌجازٌهم علٌها
ٌمول: إن هللا بعباده ذو خبرة وعلم بؤمورهم وأفعالهم، والمحّك منهم  لال الطبري:" 

تصرٌفهم فٌما شاء، وكٌؾ شاء بتدبٌرهم وسٌاستهم و {بَِصًٌرا}والُمبطل، والُمهدّى والضاّل 
 .(5)"وأحّب، ال ٌخفى علٌه شًء من أمورهم، وهو مجاٍز جمٌعَهم بما لّدم عند ورودهم علٌه

 الفوابد:
 عظم شهادة هللا تعالى ووجوب االكتفاء بها. -ٔ
 :«البصٌر»، و«الخبٌر»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٖ

 .(ٓٔ)أي:"العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" «:الخبٌر» -
 .(ٔٔ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات" :«اْلبَِصٌر» -

  
                                                             

 .ألٌس وال فٌها ماء ال الفبلة أو األطراؾ، المترامٌة األرض: التنوفة(ٔ)
 .1ٕ/ٖانظر: الملل والنحل: (ٕ)
 .1ٕ-1ٔ/ٖانظر: الملل والنحل: (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٔٔ)
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 المرآن
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَُهْم أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونِِه َونَْحشُُرهُْم ٌَْومَ  اْلِمٌَاَمِة َعَلى  }َوَمْن ٌَْهِد ّللا 

ا َمؤَْواهُْم َجَهن ُم كُل َما َخبَْت ِزْدَناهُْم َسِعًٌرا )ُوُجوِهِهْم   [11({ ]اإلسراء : 11عُْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ
 التفسٌر:

ومن ٌهده هللا فهو المهتدي إلى الحك، ومن ٌضلله فٌخذْله وٌَِكْله إلى نفسه فبل هادي له من دون 
حشرهم على وجوههم، وهم ال ٌرون وال ٌنطمون هللا، وهإالء الضُّبلل ٌبعثهم هللا ٌوم المٌامة، وٌ

وال ٌسمعون، مصٌرهم إلى نار جهنم الملتهبة، كلما سكن لهٌبها، وخمدت نارها، زدناهم ناًرا 
 ملتهبة متؤججة.

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ومن ٌهده هللا فهو المهتدي  ، أي:"[52}َوَمْن ٌَْهِد َّللاَّ
 .(ٔ)"إلى الحك
 .(ٕ)"وال ٌستطٌع أحد أن ٌضله لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖ)"أي: من ٌهده هللا لئلٌمان فهو المهتدي للرشد والحك لال مكً:" 
ٌمول تعالى ذكره: ومن ٌهد هللا ٌا دمحم لئلٌمان به، ولتصدٌمن وتصدٌك ما  لال الطبري:" 

جبت به من عند ربن، فوفَّمه لذلن، فهو المهتد الرشٌد المصٌب الحّك، ال من هداه ؼٌره، فإن 
 .(ٗ)"الهداٌة بٌده
ومن  ، أي:"[52اء : }َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَُهْم أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونِِه{ ]اإلسرلوله تعالى: 

 .(٘)"ٌضلله فٌخذْله وٌَِكْله إلى نفسه فبل هادي له من دون هللا
 .(ٙ)"أولٌاء من دونه، ٌمنعونهم من عذاب هللا لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ومن ٌضلله عن اإلٌمان وال ٌوفمه فلن تجد له ٌا دمحم أولٌاء من دون هللا عز  لال مكً:" 

 .(2)"سبحانه وجل  ٌنصرونه من عذاب هللا

ٌمول: ومن ٌضلله هللا عن الحّك، فٌخذله عن إصابته، ولم ٌوفمه لئلٌمان  لال الطبري:" 
باهلل وتصدٌك رسوله، فلن تجد لهم ٌا دمحم أولٌاء ٌنصرونهم من دون هللا، إذا أراد هللا عموبتهم 

 .(1)"واالستنماذ منهم
ٌَاَمِة لوله تعالى:  ا{ ]اإلسراء : }َونَْحشُُرهُْم ٌَْوَم اْلِم ، [52َعلَى ُوُجوِهِهْم عُْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ
وهإالء الضُّبلل ٌبعثهم هللا ٌوم المٌامة، وٌحشرهم على وجوههم، وهم ال ٌرون وال  أي:"

 .(5)"ٌنطمون وال ٌسمعون
ٌمول: ونجمعهم بمولؾ المٌامة من بعد تفرلهم فً المبور عند لٌام الساعة  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ){"ُوُجوِهِهْم عُْمًٌا َوبُْكًماَعلَى }
 .(ٔٔ)"«أصم»وهو جمع  {،وصما:}لال: الخرس  {،وبكما:"}عن لتادة، لوله  
 :(ٕٔ)، وجهان[52]اإلسراء :  {}َونَْحُشُرهُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعَلى ُوُجوِهِهمْ لوله تعالى:وفً  

العرب : لدم الموم على وجوههم أحدهما : أن ذلن عبارة عن اإلسراع بهم إلى جهنم ، من لول 
 إذا أسرعوا .

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ٕٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٕٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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الثانً : أنه ٌسحبون ٌوم المٌامة على وجوههم إلى جهنم كمن ٌفعل فً الدنٌا بمن ٌبالػ فً هوانه 
 وتعذٌبه.
عن أنس أن رجبل لال: ٌا رسول هللا كٌؾ ٌحشر الكافر على  :"عن أنس بن مالن، 

: "إن الذي أمشاه على رجلٌه لادر على أن ٌمشٌه على وجهه ٌوم المٌامة؟ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)"وجهه"
ا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[52}عُْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ

أحدهما : أنهم حشروا فً النار عُمً األبصار بُكم األلسن ُصّم األسماع لٌكون ذلن ٌزادة فً 
}َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها{ ]الكهؾ :  عذابهم ، ثم أبصروا لموله تعالى :

 ، وسمعوا ، لموله تعالى : [ٖٔ}َدَعْوا هَُناِلَن ثُبُوًرا{ ]الفرلان :  ،  وتكلموا لموله تعالى :[ٖ٘
 .(ٕ) [ٕٔ}َسِمعُوا لََها تَؽًٌَُّظا َوَزفًٌِرا{ ]الفرلان : 

 ،[1ٓٔ}اْخَسبُوا فٌَِها َواَل تَُكلُِّمون{ ]المإمنون :  :وذلن إذا لٌل لهم " ولال مماتل:
 .(ٖ)"فصاروا فٌها عمٌا ال ٌبصرون أبدا، وصما ال ٌسمعون أبدا

إما عمٌا: فعموا فً النار حٌن دخلوها فلم ٌبصروا فٌها شٌبا، وهً  لال ٌحٌى بن سبلم:"
انمطع كبلمهم حٌن لال: }اخسبوا فٌها وال وبكما: خرسا، ، سوداء مظلمة ال ٌضًء لهبها

 .(ٗ)"وصما: ذهب الزفٌر والشهٌك بسمعهم فبل ٌسمعون معه شٌبا، [1ٓٔتكلمون{ ]المإمنون: 
الثانً : أن حواسهم على ما كانت علٌه ، ومعناه: عمً عما ٌسّرهم ، بكم عن التكلم بما ٌنفعهم ، 

 .(ٙ)، والحسن(٘)صم عما ٌمتعهم ، لاله ابن عباس
 .(2)"مصٌرهم إلى نار جهنم الملتهبة ، أي:"[52}َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(1)"مصٌرهم جهنم :ٌعنً " لال مماتل:
 .(5)"إنهم ولودها :ٌعنً ولال ابن عباس:"

كلما سكن لهٌبها، وخمدت  ، أي:"[52}كُلََّما َخبَْت ِزْدَناهُْم َسِعًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"نارها، زدناهم ناًرا ملتهبة متؤججة

 .(ٔٔ)"ٌمول: كلما أطفبت أولدت لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)ٌمول: "ال ٌخفؾ عنهم من العذاب الذي هو هكذا" لال األخفش:" 
ٌمول: كلما أحرلتهم تسعر بهم حطبا، فإذا أحرلتهم فلم تبك منهم شٌبا  لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ)"صارت جمرا تتوهج، فذلن خبوها، فإذا بدلوا خلما جدٌدا عاودتهم
خبوها أنها تسعر بهم حطبا، فإذا أحرلتهم، فلم ٌبك منهم شًء  ولال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)"صارت جمرا تتوهج، فإذا بدلوا خلما جدٌدا عاودتهم

                                                             
 ومسلم ،5ٕٗ/  1": جهنم إلى وجوههم على ٌحشرون الذٌن" باب الفرلان سورة تفسٌر فً البخاري أخرجه(ٔ)
، ٖٔٔ/٘، وأخرجه البؽوي فً التفسٌر:ٕٔٙٔ/  ٗ( : 1ٕٓٙ) برلم وجهه على الكافر ٌحشر باب المنافمٌن، فً

 .5ٕٔ/ٖ(:ص2٘٘فً التفسٌر الوسٌط)والواحدي 
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٓٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٗتفسٌر مجاهد: (ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)"ٌمول: كلما احترلت جلودهم بدلوا جلودا ؼٌرها، لٌذولوا العذاب لال لتادة:" 
 .(ٕ)"كلما الن منها شًء ولال لتادة:" 

وخبوها أنها تؤكل كل شًء: الجلد، والعظم، والشعر، والبشر،  لال ٌحٌى بن سبلم:
نتهت إلى الفإاد خبت، واألحشاء، حتى تهجم على الفإاد، فبل ٌرٌد هللا أن تؤكل أفبدتهم، فإذا ا
فبل ٌزالون كذلن، وهو ، سكنت فلم تشعر بهم وتركت فإاده تصٌح، ثم ٌجدد خلمهم فٌعود فتؤكلهم

 .(ٖ)"[ٙ٘لوله: }كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ؼٌرها{ ]النساء: 
 :(ٗ)لال الكمٌت ،أي تؤّججا، وخبت سكنت لال أبو عبٌدة:"

 مإّجج نٌران المكارم ال المخبىومنّا ضرار وابنماه وحاجب ... 
 :(٘)لال المطامىّ  .لال: وال تكون الزٌادة إاّل على ألّل منها لبل الزٌادة

 وتخبو ساعة وتشّب ساعا 
 .(ٙ)"ولم ٌذكر هاهنا جلودهم فٌكون الخبّو لها

 .(2)"لال: سكنت {،كلما خبت:"}عن الضحان  
 .(1)وسكون التهابها من ؼٌر نمصان فً اآلمهم وال تخفٌؾ من عذابهم" لال الماوردي:" 
 .(1)عذابهم"
 المرآن

مًا َجِدًٌدا }ذَِلَن َجَزاُإهُْم بِؤَن ُهْم َكفَُروا بِآٌَاتِنَا َولَالُوا أَإِذَا كُن ا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أَإِن ا لََمْبعُوثُوَن َخلْ 
 [11({ ]اإلسراء : 11)

 التفسٌر:
من العذاب عماب للمشركٌن؛ بسبب كفرهم بآٌات هللا وحججه، وتكذٌبهم رسله  هذا الذي ُوِصؾ

: أإذا متنا وِصْرنا -إذا أُمروا بالتصدٌك بالبعث  -الذٌن َدَعْوهم إلى عبادته، ولولهم استنكاًرا 

 عظاًما بالٌة وأجزاًء متفتتة نُبعث بعد ذلن َخْلًما جدًٌدا؟
َ لوله تعالى:  هذا الذي ُوِصؾ  ، أي:"[51نَُّهْم َكفَُروا بِآٌَاِتنَا{ ]اإلسراء : }ذَِلَن َجَزاُإهُْم بِؤ

وتكذٌبهم رسله الذٌن َدَعْوهم إلى  من العذاب عماب للمشركٌن؛ بسبب كفرهم بآٌات هللا وحججه
 .(5)"عبادته
ٌمول تعالى ذكره: هذا الذي وصفنا من فعلنا ٌوم المٌامة بهإالء  لال الطبري:" 

المشركٌن، ما ذكرت أنا نفعل بهم من حشرهم على وجوههم عمٌا وبكما وصما، وإصبلبنا إٌاهم 
ٌَّنا من حالتهم فٌها ثوابهم بكفرهم فً الدنٌا بآٌاتنا، ٌعنً بؤدلته وحججه، وهم  النار على ما ب

 .(ٓٔ)"عبادته، وإفرادهم إٌاه باأللوهة دون األوثان واألصنامرسله الذٌن دعوهم إلى 
، [51}َولَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أَِإنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
بالٌة  : أإذا متنا وِصْرنا عظاًما-إذا أُمروا بالتصدٌك بالبعث  -لولهم استنكاًرا بسبب و أي:"

 .(ٔٔ)"وأجزاًء متفتتة نُبعث بعد ذلن َخْلمًا جدًٌدا؟
 .(ٔ)"على االستفهام، أي: إن هذا لٌس بكابن، ٌكذبون بالبعث لال ٌحٌى بن سبلم:" 

                                                             
 .ٔٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(:صٖٓٙٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .(خبا) والتاج اللسان فى(ٗ)
/ ٕ والشنتمرى ٖٔٔ لؤلبٌارى واألضداد ٘ٓٔ/ ٘ٔ والطبري ٓٙٔ والكامل 5٘ٔ/ ٕ الكتاب وفى 5ٖ دٌوانه(٘)
 .(سوع) واللسان 15ٔ/ ٕ
 .5ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٕٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕ٘/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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أَبِذَا }وبمولهم إذا أُمروا باإلٌمان بالمٌعاد، وبثواب هللا وعمابه فً اآلخرة  لال الطبري:" 
ٌمولون: نُبعث بعد ذلن  {أَبِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌدا}لد صرنا ترابا  {َوُرفَاتًا}بالٌة  {كُنَّا ِعَظاًما

خلما جدٌدا. كما ابتدأناه أّول مّرة فً الدنٌا استنكارا منهم لذلن، واستعظاما وتعجبا من أن ٌكون 
 .(ٕ)"ذلن
 المرآن

َ ال ِذي َخلََك  الس َماَواِت َواِْلَْرَض لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم َوَجعََل لَُهْم أََجاًل اَل }أََولَْم ٌََرْوا أَن  ّللا 
ٌَْب فٌِِه فَؤَبَى الظ اِلُموَن إاِل  كُفُوًرا )  [11({ ]اإلسراء : 11َر

 التفسٌر:
هن من أََؼفَل هإالء المشركون، فلم ٌتبصروا وٌعلموا أن هللا الذي خلك السموات واألرض وما فٌ

المخلولات على ؼٌر مثال سابك، لادر على أن ٌخلك أمثالهم بعد فنابهم؟ ولد جعل هللا لهإالء 
المشركٌن ولتًا محدًدا لموتهم وعذابهم، ال شن أنه آتٌهم، ومع وضوح الحك ودالبله أبى 

.  الكافرون إال جحوًدا لدٌن هللا عزَّ وجلَّ
َماَواِت َواأْلَْرَض لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم{ }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ لوله تعالى:  َ الَِّذي َخلََك السَّ َّللاَّ
أََؼفَل هإالء المشركون، فلم ٌتبصروا وٌعلموا أن هللا الذي خلك السموات  ، أي:"[55]اإلسراء : 

واألرض وما فٌهن من المخلولات على ؼٌر مثال سابك، لادر على أن ٌخلك أمثالهم بعد 
 .(ٖ)"فنابهم؟
ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أولم ٌنظر هإالء المابلون من المشركٌن  لال الطبري:" 

بعٌون للوبهم، فٌعلمون أن هللا الذي خلك  {أَبِذَا كُنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أَبِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلمًا َجِدًٌدا}
السماوات واألرض، فابتدعها من ؼٌر شًء، وألامها بمُدرته، لادر بتلن المُدرة على أن ٌخلك 
مثلهم أشكالهم، وأمثالهم من الخلك بعد فنابهم، ولبل ذلن، وأن من لدر على ذلن فبل ٌمتنع علٌه 

 .(ٗ)"فاتاإعادتهم خلما جدٌدا، بعد أن ٌصٌروا عظاما ورُ 
وهم ٌمرون أنه خلك السموات، وهو لوله: }ولبن سؤلتهم من خلك  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

فخلك السموات واألرض أكبر من خلك الناس، ، [ٕ٘السموات واألرض لٌمولن هللا{ ]لممان: 
ولال فً آٌة أخرى: ، [ ، ٌعنً: البعث55وهللا خلمهم فهو }لادر على أن ٌخلك مثلهم{ ]اإلسراء: 

 .(٘)"[1ٔ}أولٌس الذي خلك السموات واألرض بمادر على أن ٌخلك مثلهم{ ]ٌس: 
َ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرضَ  :فؤجابهم هللا تعالى لال الثعلبً:"  فً  {}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ

فً صؽرهم وضعفهم نظٌره  لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم{}عظمها وشدتها وكثرة أجزابها ولوتها 
َماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاس{ ]ؼافر :  :لوله  }أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلًما أَِم  :ولوله، [2٘}لََخْلُك السَّ

 .(ٙ)"[2ٕالسََّماُء{ ]النازعات : 
ٌَْب فٌِِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: ولد جعل هللا لهإالء  ، أي:"[55}َوَجعََل لَُهْم أََجبًل اَل َر

 .(2)"المشركٌن ولتًا محدًدا لموتهم وعذابهم، ال شن أنه آتٌهم
 .(1)"ال شن فٌه، المٌامة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 ٌمول تعالى ذكره: وجعل هللا لهإالء المشركٌن أجبل لهبلكهم، وولتا لال الطبري:" 

 .(5)"للعذابهم ال رٌب فٌه. ٌمول: ال شّن فٌه أنه آتٌهم ذلن األج

                                                                                                                                                                               
 .٘ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕٙ٘-ٕٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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أي ولتا لعذابهم وهبلكهم ال رٌب فٌه إنه إلٌهم، ولٌل: إن هذا جواب  لال الثعلبً:" 
لمولهم أو تسمط السماء كما زعمت علٌنا كسفا، ولٌل: هو ٌوم المٌامة، ولٌل: هو الموت الذي 

 .(ٔ)"ٌعاٌنونه
ومع وضوح الحك  ، أي:"[55}فَؤََبى الظَّاِلُموَن إِالَّ كُفُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:

 .(ٕ)"ودالبله أبى الكافرون إال جحوًدا لدٌن هللا عزَّ وجلَّ 
 .(ٖ)"المشركون، بالمٌامة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ٌمول: فؤبى الكافرون إال جحودا بحمٌمة وعٌده الذي أوعدهم وتكذٌبا  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"به

 .(٘)"الكافرون إال جحودافؤبى  لال الثعلبً:" 
 :[55-52اآلٌات:]فوابد 
 الهداٌة واإلضبلل بٌد هللا فٌجب طلب الهداٌة منه واالستعاذة به من الضبلل. -ٔ
فظاعة عذاب ٌوم المٌامة إذ ٌحشر الظالمون ٌمشون على وجوههم كالحٌات وهم صم  -ٕ

 بكم عمً والعٌاذ باهلل تعالى من حال أهل النار.
 ٌوم المٌامة.جهنم جزاء الكفر بآٌات هللا واإلنكار للبعث والجزاء  -ٖ
 -دلٌل البعث عملً كما هو نملً فالمادر على البدء، لادر عمبل على اإلعادة بل اإلعادة  -ٗ

 أهون من البدء للخلك من الشًء. -عمبل
 المرآن

ْنفَاِق َوَكاَن  ْنَساُن لَتُوًرا }لُْل لَْو أَْنتُْم تَْمِلكُوَن َخَزائَِن َرْحَمِة َرّبًِ إِذًا َِلَْمَسْكتُْم َخْشٌََة اإْلِ اإْلِ
 [ٓٓٔ({ ]اإلسراء : ٓٓٔ)

 التفسٌر:

لهإالء المشركٌن: لو كنتم تملكون خزابن رحمة ربً التً ال تنفد وال تبٌد إًذا  -أٌها الرسول-لل 
لبخلتم بها، فلم تعطوا منها ؼٌركم خوفًا ِمن نفادها فتصبحوا فمراء. ومن شؤن اإلنسان أنه بخٌل 

 م هللا باإلٌمان.بما فً ٌده إال َمن عص
أٌها -لل ، أي: [ٓٓٔ}لُْل لَْو أَْنتُْم تَْمِلكُوَن َخَزابَِن َرْحَمِة َرّبًِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
لهإالء المعاندٌن المكابرٌن، الممترحٌن للخوارق والمعجزات: لو كنتم تملكون خزابن " -الرسول

 .(ٙ)"رزق هللا ونِعَمه التً أفاضها على العباد
 .(2)"الرزق: -هاهنا-« رحمة»ـوأراد بال ،أمبلن ربً وأمواله :أي الثعلبً:"لال  
ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن: لو أنتم أٌها الناس  لال الطبري:" 

 .(1)": المال -فً هذا الموضع- «رحمة»ـتملكون خزابن أمبلن ربً من األموال، وعنى بال
ْنفَاِق{ ]اإلسراء : }إِذًا أَلَ لوله تعالى:  إذاً لبخلتم به وامتنعتم  ، أي:"[ْٓٓٔمَسْكتُْم َخْشٌَةَ اإْلِ

 .(5)"عن اإِلنفاق خوفاً من نفادها
 .(ٓٔ)"لبخلتم وحبستم خشٌة الفالة لال الثعلبً:" 

                                                             
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (2)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
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ٌمول: إذن لَبَِخْلتُْم بِِه فَلم تجودوا بها على ؼٌركم، خشٌة من اإلنفاق  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"واإللتار
 .(ٕ)"لال: الفمر {،إِذًا ألَْمَسْكتُْم َخْشٌَةَ اإلْنفَاقِ :"}ابن عباس  عن 
 .(ٖ)"خشٌة الفالة :أي {،َخْشٌَةَ اإلْنفَاقِ :"}عن لتادة  
ْنَساُن لَتُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وكان اإِلنسان شحٌحاً مبالؽاً  ، أي:"[ٓٓٔ}َوَكاَن اإْلِ
 .(ٗ)"فً البخل
 .(٘)"بخٌبل، ٌمتر على نفسه وعلى ؼٌره سبلم:أي:"لال ٌحٌى بن  
 .(ٙ)"ممترا :أي لال أبو عبٌدة:" 
 .(2)"ضٌما بخٌبل :أي لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)"ٌمول: وكان اإلنسان بخٌبل ممسكا لال الطبري:" 
 .(5)"بخٌبل ممسكا ضٌما :أي لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)"ٌمول: بخٌبل {،َوَكاَن اإلْنَساُن لَتُوًراعن ابن عباس:} 
 .(ٔٔ)"لال: بخٌبل ممسكا {،َوَكاَن اإلْنَساُن لَتُوًرا:"}عن لتادة  
 الفوابد:
الشح من طبع اإلنسان إال أن ٌعالجه باإلٌمان والتموى ، فإن بٌان شح اإلنسان وبخله  -ٔ

 .فٌمٌه هللا منه
ٌنمصه عن خلمه وأنه ال ٌزٌد فً ؼناه طاعة من أطاع وال  -عز وجل-ؼناه بٌان  -ٕ

معصٌة من عصى، وأنه لم ٌخلك الخلك لحاجة إلٌهم وأنه لو شاء لم ٌخلمهم ولو شاء 
لذهب بهم وجاء بؽٌرهم وٌخبر أنهم كلهم فمراء إلٌه ال ؼنى لهم عنه فً نفس من 
األنفاس، وهم ٌعلمون ذلن من أنفسهم، وأنهم لم ٌكونوا موجودٌن حتى أوجدهم، وال 

وال ؼٌرها إال بما ألدرهم علٌه الؽنً الحمٌد الفعال لما لدرة لهم على شًء من أنفسهم 
 .ٌرٌد
 المرآن

ٌْنَا ُموَسى ِتْسَع آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت فَاْسؤَْل بَنًِ إِْسَرائٌَِل إِْذ َجاَءهُْم فَمَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِنًِّ َِلَظُنَُّن ٌَا  }َولَمَْد آتَ
 [ٔٓٔ({ ]اإلسراء : ُٔٓٔموَسى َمْسُحوًرا )

 التفسٌر:
ولمد آتٌنا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على ِصْدق نبوته وهً: العصا والٌد والسنون 

الٌهود سإال  -أٌها الرسول-ونمص الثمرات والطوفان والجراد والممل والضفادع والدم، فاسؤل 
ٌا -تمرٌر حٌن جاء موسى أسبلفهم بمعجزاته الواضحات، فمال فرعون لموسى: إنً ألظنن 

 ساحرا، مخدوًعا مؽلوًبا على عملن بما تؤتٌه من ؼرابب األفعال. -سىمو
ٌَاٍت بٌََِّناٍت{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ٌْنَا ُموَسى تِْسَع آ ولمد آتٌنا موسى  ، أي:"[ٔٓٔ}َولَمَْد آتَ

تسع معجزات واضحات شاهدات على ِصْدق نبوته وهً: العصا والٌد والسنون ونمص الثمرات 
 .(ٔ)"لجراد والممل والضفادع والدموالطوفان وا

                                                             
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٕٖ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٕٔٙؼرٌب المرآ،: (2)
 .ٖٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (5)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)



ٕٗ5 
 

ولمد آتٌنا موسى بن عمران تسع آٌات بٌنات تبٌن لمن رآها أنها حجج  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"لموسى شاهدة على صدله وحمٌمة نبوته

ٌَاٍت بٌََِّناٍت{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   َنا ُموَسى تِْسَع آ ٌْ  ، وجوه:[ٔٓٔ}َوَلمَْد آتَ
اآلٌات البٌنات: ٌده، وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفان، والجراد، والممل، التسع أحدها : 

 .(ٖ)، لاله ابن عباسوالضفادع، والدم آٌات مفصبلت
إلماء العصا مرتٌن عند فرعون، ونزع ٌده، والعمدة التً كانت بلسانه،  ولال الضحان:" 

 .(ٗ)"والدموخمس آٌات فً األعراؾ: الطوفان، والجراد، والممل، والضفادع، 
الثانً : أنها نحو من ذلن إال آٌتٌن منهن إحداهما الطمس، واألخرى الحجر، لاله دمحم بن كعب 

 .(٘)المرظً
ولمد آتٌنا :}سؤلنً عمر بن عبد العزٌز، عن لوله "عن دمحم بن كعب المرظً، لال:  

لدم، والبحر، فملت له: هً الطوفان والجراد، والممل، والضفادع، وا {،موسى تسع آٌات بٌنات
وعصاه، والطمسة، والحجر، فمال: وما الطمسة؟ فملت: دعا موسى وأمن هارون، فمال: لد 
أجٌبت دعوتكما، ولال عمر: كٌؾ ٌكون الفمه إال هكذا. فدعا عمر بن عبد العزٌز بخرٌطة كانت 
لعبد العزٌز بن مروان أصٌبت بمصر، فإذا فٌها الجوزة والبٌضة والعدسة ما تنكر، مسخت 

 .(ٙ)"حجارة كانت من أموال فرعون أصٌبت بمصر
 ،(2)الثالث : أنها نحو من ذلن ، وزٌادة السنٌن ونمص من الثمرات ، وهو لول ابن عباس

 .(ٕٔ)الحسن، وحكاه الماوردي عن (ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)ومطر الوراق (5)عكرمة، (1)ومجاهد
 .(ٖٔ)"وهذا المول ظاهر جلً حسن لوي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)"وٌمولون: التاسعتان: السنٌن، وذهاب عجمة لسان موسى جرٌج:" ولال ابن 
وهً متتابعات، وهً فً سورة  {،تسع آٌات بٌنات:"}لوله  وفً رواٌة عن ابن عباس:" 

لال: السنٌن فً أهل البوادي،  {،ولمد أخذنا آل فرعون بالسنٌن ونمص من الثمرات}األعراؾ 
ونمص من الثمرات ألهل المرى، فهاتان آٌتان، والطوافان، والجراد، والممل، والضفادع، والدم، 
هذه خمس، وٌد موسى إذ أخرجها بٌضاء للناظرٌن من ؼٌر سوء: البرص، وعصاه إذ ألماها، 

 .(٘ٔ)"فإذا هً ثعبان مبٌن
نهم جعلوا السنٌن، والنمص من الثمرات آٌة واحدة، ولال آخرون نحوا من ذلن إال أالرابع : 

 .(ٙٔ). لاله الحسنوجعلوا التاسعة: تلمؾ العصا ما ٌؤفكون

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٙ٘/2ٌٔر الطبري:انظر: تفس (1)
 .٘ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .22ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .٘ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٙٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٙٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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لال: هذه آٌة  {،ولمد أخذنا آل فرعون بالسنٌن ونمص من الثمراتلوله :"}، عن الحسن 
إذا هً واحدة، والطوفان، والجراد، والممل، والضفادع، والدم، وٌد موسى، وعصاه إذ ألماها ف

 .(ٔ)"ثعبان مبٌن، وإذ ألماها فإذا هً تلمؾ ما ٌؤفكون
عن صفوان بن عسال، لال: لال ٌهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبً، الخامس: ما روى 

فمال صاحبه: ال تمل نبً، إنه لو سمعن كان له أربع أعٌن، لال: فؤتٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌسؤالنه عن 
لنفس تسع آٌات بٌنات، فمال: "هن: وال تشركوا باهلل شٌبا، وال تسرلوا، وال تزنوا، وال تمتلوا ا

التً حرم هللا إال بالحك، وال تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لٌمتله، وال تسحروا، وال تؤكلوا الربا، 
وال تمذفوا محصنة، وال تولوا ٌوم الزحؾ، وعلٌكم خاصة ٌهود: أن ال تعدوا فً السبت، لال: 

: إن داود دعا أن فمبلوا ٌدٌه ورجلٌه، ولالوا: نشهد أنن نبً، لال: فما ٌمنعكم أن تتبعونً؟ لالوا
 .(ٕ)ال ٌزال من ذرٌته نبً، وإنا نخاؾ إن اتبعنان أن تمتلنا ٌهود"

أٌها -فاسؤل  ، أي:"[ٔٓٔ}فَاْسؤَْل بَنًِ إِْسَراِبٌَل إِْذ َجاَءهُْم{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"الٌهود سإال تمرٌر حٌن جاء موسى أسبلفهم بمعجزاته الواضحات -الرسول

 هم وإن كان خبر هللا أصدق من خبرهم ثبلثة أوجه :وفً أمره بسإال
 .(ٗ)أحدها : لٌكون ألزم لهم وأبلػ فً الحجة علٌهم

 .(٘)الثانً : فانظر ما فً المرآن من أخبار بنً إسرابٌل فه سإالهم ، لاله الحسن
 .(ٙ)"سإالن إٌاهم: نظرن فً المرآن لال الحسن:" 

 .(2)فرعون فً إطبلق بنً إسرابٌل لاله ابن عباسالثالث : إنه خطاب لموسى علٌه أن ٌسؤل 
ٌعنً أن موسى سؤل  ،«فَسؤََل بَنًِ إْسَراِبٌَل إْذ جاءهم»عن ابن عباس، أنه لرأ: روي  

 .(1)"فرعون بنً إسرابٌل أن ٌرسلهم معه
 ، أي:"[ٔٓٔ}فََماَل لَهُ فِْرَعْوُن إِّنًِ أَلَظُنَُّن ٌَا ُموَسى َمْسُحوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ساحرا، مخدوًعا مؽلوبًا على عملن بما تؤتٌه من  -ٌا موسى-فمال فرعون لموسى: إنً ألظنن 
 .(5)"ؼرابب األفعال
ٌمول: فمال لموسى فرعون: إنً ألظنن ٌا موسى تتعاطى علم السحر،  لال الطبري:" 

فهذه العجابب التً تفعلها من سحرن، ولد ٌجوز أن ٌكون مرادا به إنً ألظنن ٌا موسى 
 .(ٓٔ)"ساحرا
 .(ٔٔ)"لٌل : بمعنى ساحر {،َمْسُحوًرالال ابن كثٌر:"} 
ٌَا ُموَسى َمْسُحوًرا{ ]اإلسراء : }فََماَل لَهُ فِْرَعْوُن إِنًِّ لوله تعالى:وفً   ، [ٔٓٔأَلَظُنَُّن 
 :(ٕٔ)وجوه

 أحدها : لد سُحرت لما تحمل نفسن علٌه من هذا المول والفعل المستعظمٌن .
 الثانً : ٌعنً: ساحراً لؽرابب أفعالن . 

 الثالث : مخدوعاً.
 .(ٔ)الرابع : مؽلوباً : لاله مماتل

                                                             
 .ٙٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٙ٘/2ٔانظر: الطبري: (٘)
 .1ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٙ٘/2ٔانظر: الطبري: (2)
 .1ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 المرآن
أَْنَزَل َهُإاَلِء إِال  َربُّ الس َماَواِت َواِْلَْرِض بََصائَِر َوإِّنًِ َِلَظُنَُّن ٌَا فِْرَعْوُن  }لَاَل لَمَْد َعِلْمَت َما

 [ٕٓٔ({ ]اإلسراء : َٕٓٔمثْبُوًرا )
 التفسٌر:

أنه ما أنزل تلن المعجزات التسع الشاهدة على صدق  -ٌا فرعون-فردَّ علٌه موسى: لمد تٌمَّنَت 
واألرض؛ لتكون دالالت ٌَستِدل بها أولو البصابر على وحدانٌة هللا  نبوتً إال رب السموات

 هالن ملعون مؽلوب. -ٌا فرعون-تعالى فً ربوبٌته وألوهٌته، وإنً لعلى ٌمٌن أنن 
}لَاَل َلمَْد َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض بََصاِبَر{ لوله تعالى: 
أنه ما أنزل تلن المعجزات  -ٌا فرعون-فردَّ علٌه موسى: لمد تٌمَّنَت  ، أي:"[ٕٓٔ: ]اإلسراء 

التسع الشاهدة على صدق نبوتً إال رب السموات واألرض؛ لتكون دالالت ٌَستِدل بها أولو 
 .(ٕ)"البصابر على وحدانٌة هللا تعالى فً ربوبٌته وألوهٌته

 .(ٖ)"ٌعنً: اآلٌات لال ٌحٌى بن سبلم والزجاج:" 
 .(ٗ)"ٌعنً: اآلٌات؛ ٌمول هذا لفرعون لال ابن أبً زمنٌن:" 
ألنه لال: لمد علمت أنها آٌات، ولم ٌكذبه فرعون، ولم ٌستمبله بشًء  لال الماترٌدي:" 

، أخبر أنهم جحدوا بها {وجحدوا بها واستٌمنتها أنفسهم ظلما وعلوا}ٌكذبه فً لوله، وهو ما لال: 
 .(٘)"آٌات، وحجج ظلما وعلوابعدما استٌمنوا أنها 

 ألن فرعون مع توجٌهه إلى، حجبا تبصرها العمول :أي {،بصابر} لال النحاس:" 
السحرة ونظره إلى ما ٌصنعون لد علم أن ما أتى به موسى علٌه السبلم ال ٌكون إال من عند هللا 

 .(ٙ)"جل وعز
لنً، فؤنا على ٌمٌن من إن لم تصد"ٌعنً: . (2)-بضم التاء  -« لمد علمتُ » :لرأ بعضهم 

 .(1)"ذلن
لم ٌعلم الخبٌث أن موسى على الحك ولو علم  ، لال:"-رضً هللا عنه-روي عن علً 

 .(5)"آلمن ولكن موسى هو الذي علم
وجحدوا بها واستٌمنتها }لال هللا تعالى:  ،علمه فرعون ولكنه عاند"لال ابن عباس:  

 .(ٓٔ){"أنفسهم ظلما وعلوا
ألن علم فرعوَن بؤنها  -بفتح التاء  -« لمد علمتَ » :واألجود فً المراءة لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)"آٌات من عند َّللاَّ أوكد فً الحجة علٌه
ألن موسى ال  ،نصب التاء أصح فً المعنى وعلٌه أكثر المراءولراءة  لال البؽوي:" 

د عن علً وذلن ٌحتج علٌه بعلم نفسه وال ٌثبت عن علً رفع التاء ألنه روي عن رجل من مرا
  .(ٕٔ)"أن الرجل مجهول ولم ٌتمسن بها أحد من المراء ؼٌر الكسابً

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٖ، ومعانً المرآن:٘ٙٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .ٕٔٔ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .]بتصرؾ[1ٕٙ/ٕإعراب المرآ،: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (2)
 .ٖٖٔ/ٕبحر العلوم: (1)
 .ٖٗٔ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖٗٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
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وإنً ألعتمدن ٌا  ، أي:"[ٕٓٔ}َوإِّنًِ أَلَظُنَُّن ٌَا فِْرَعْوُن َمثْبُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فرعون هالكاً خاسرا

 .(ٕ)ملعونا هالكا" ألعلمنن ٌا فرعون لال أبو اللٌث:"أي:
ٌَا فِْرَعْوُن َمثْبُوًرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٕٓٔ}َوإِّنًِ أَلَظُنَُّن 

 :(٘)، ولال الكمٌت(ٗ)، والكلبً(ٖ)أحدها : مؽلوباً ، لاله ابن عباس
 َوَرأَت لَُضاَعةُ فً األٌََا  ...  ِمِن َرأَْي َمثْبُوٍر َوثَابِر

، (ٓٔ)، وأبو عبٌدة"(5)، والزجاج(1)، وابن لتٌبة(2)لتادة، و (ٙ)الثانً : هالكا، وهو لول مجاهد
 :(ٔٔ)ابن الّزبعرىوأنشد لول 

ٌْلَهُ َمثْبُورُ  ًّ ... َومْن ماَل َم   إْذ أُجاِري الشٌَّطاَن فً َسنِن الؽَ
ال مؽٌراالثالث :   .(ٕٔ)، لاله عطٌةمبّدِ
، لاله منه وصرفن عنهممنوعا من الخٌر. والعرب تمول: ما ثبرن عن ذا أي ما منعن الرابع : 
 .(ٖٔ)الفراء

 :(2ٔ)ومنه لول أبان بن تؽلب، (ٙٔ)، والكلبً(٘ٔ)، ومماتل(ٗٔ)الخامس : ملعوناً ، لاله ابن عباس
ًَ َمثْبُورُ  فَاهَ وإِنَّ البَْؽ  ٌا لَْوَمنَا الَ تَُروُموا َحْرَبنَا َسفَهاً  ...  إِّن السَّ

 .(1ٔ). لاله ابن زٌدمخبوال ال عمل لهالسادس: 
اإلنسان إذا لم ٌكن له عمل فما ٌنفعه؟ ٌعنً: إذا لم ٌكن له عمل ٌنتفع به  ابن زٌد:" لال

فً دٌنه ومعاشه دعته العرب مثبورا، لال: أظنن لٌس لن عمل ٌا فرعون، لال: بٌنا هو ٌخافه 
وال ٌنطك لسانً أن ألول هذا لفرعون، فلما شرح هللا صدره، اجترأ أن ٌمول له فوق ما أمره 

 .(5ٔ)"هللا
 

 المرآن
                                                                                                                                                                               

 الجمهور الختٌار أصح -التاء بفتح- األولى والمراءة( : "5ٗ/  ٘": )المسٌر زاد" فً الجوزي ابن لال وكذلن
 لمد: لال فكؤنه والمدافعة بالتعلل إال ٌرد فلم بصدله فرعون علم أوجب ما المعجزات من موسى أبان لد وألنه
 .اآلٌات :ٌعنً {هإالء أنزل ما} والحجة بالدلٌل علمت

 .ٗٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .2ٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖ، وفتح المدٌر للشوكانً:2ٖٕ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:21ٕ/ٖانظظر: النكت والعٌون: (٘)
 .«مهلكا». وفٌهٕٗٗ، وتفسٌر مجاهد:2ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .«مهلكا»، وفٌه1ٖٔ/ٕ(:صٖٗٙٔ، وتفسٌر عبدالرزاق)2ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔٙ: ؼرٌب المرآن:انظر (1)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (5)
 .5ٕٖ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 منه فرط عما معتذرا مسلما النبً إلى جاء حٌن لالها أبٌات، أربعة ممطوعة من الزبعرى بن هللا لعبد البٌت(ٔٔ)
 مصطفى بتحمٌك وأوالده، الحلبً مصطفى طبعة هشام ابن سٌرة انظر) ذلن على لرٌش بتحرٌض هجابه، من
 1ٖٖ والسمط 15ٕ/ ٕ األنؾ والروض ، وانظر: 5ٔٗ ص الثانً المسم الثانٌة الطبعة وشلبً، واإلبٌاري السما

 .11ٔ المؽنً وشواهد ٔٔ/ ٖٔ ،1ٖٖ/ ٓٔ المرطبًتفسٌر و، 2ٓ٘/2ٔوتفسٌر الطبري: 
 .2ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٓ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٙٙٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙٔ)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .2ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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هُْم ِمَن اِْلَْرِض فَؤَْؼَرْلنَاهُ َوَمْن َمعَهُ َجِمٌعًا )  [ٖٓٔ({ ]اإلسراء : ٖٓٔ}فَؤََراَد أَْن ٌَْستَِفز 
 التفسٌر:

، فؤؼرلناه وَمن « مصر»فؤراد فرعون أن ٌزعج موسى وٌخرجه مع بنً إسرابٌل ِمن أرض 
 معه ِمن جنٍد فً البحر عمابًا لهم.

هُْم ِمَن اأْلَْرِض{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  فؤراد فرعون أن  ، أي:"[ٖٓٔ}فَؤََراَد أَْن ٌَْستَِفزَّ
 .(ٔ)"«مصر»ٌزعج موسى وٌخرجه مع بنً إسرابٌل ِمن أرض 

 .(ٕ)"أن ٌخرجهم من أرض مصر :ٌعنً لال مماتل:" 
هُْم ِمَن اأْلَْرِض{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٖٓٔ}فَؤََراَد أَْن ٌَْستَِفزَّ

 .(ٖ)أحدهما : ٌزعجهم منها بالنفً عنها، لاله الكلبً
 .(ٗ). لاله ابن لتٌبةٌَْستَِخفَُّهْم حتى ٌخرجواالثانً: 

 .(ٙ)، وبه لال ابن أبً زمنٌن(٘)الثالث: ٌخرجهم فٌها بالمتل. ذكره الزجاج
 . (2)"استفزارهم إخَراجهم منها بالمتل أو بالتنحٌة جابز أن ٌكون لال الزجاج:" 

 .(1): مصر وفلسطٌن واألردن"«األرض»لال الماوردي:" وٌعنً بـ
وَمن  فرعون فؤؼرلنا ، أي:"[ٖٓٔ}فَؤَْؼَرْلَناهُ َوَمْن َمعَهُ َجِمٌعًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(5)"معه ِمن جنٍد فً البحر عمابًا لهم
 .(ٓٔ)"من الجنود لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"ونجٌنا موسى ولومه لال البؽوي:" 
 المرآن

({ ٗٓٔ}َولُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنًِ إِْسَرائٌَِل اْسكُنُوا اِْلَْرَض فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِجئْنَا بِكُْم لَِفٌفًا )
 [ٗٓٔ]اإلسراء : 

 التفسٌر:
، فإذا جاء ٌوم المٌامة « الشام»وللنا من بعد هبلن فرعون وجنده لبنً إسرابٌل: اسكنوا أرض 

 جبنا بكم جمًٌعا ِمن لبوركم إلى مولؾ الحساب.
وللنا  ، أي:"[ٗٓٔ}َولُْلَنا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل اْسكُنُوا اأْلَْرَض{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"«الشام»من بعد هبلن فرعون وجنده لبنً إسرابٌل: اسكنوا أرض 
أرض  :ٌعنً ،}لبنً إسرابٌل اسكنوا األرض{ ،من بعد هبلن فرعون :أي لال البؽوي:" 

 .(ٖٔ)"مصر والشام
من بعد فرعون لبنً إسرابٌل وهم سبعون ألفا من وراء نهر الصٌن  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٗٔ)"ابن نون معهم التوراة اسكنوا األرض وذلن من بعد موسى ومن بعد  ٌوشع

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٙانظ}: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٖٗ/ٖانظ}: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 . ٖ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗٔ)
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فإذا جاء ٌوم  ، أي:"[ٗٓٔا بِكُْم لَِفٌفًا{ ]اإلسراء : }فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِجبْنَلوله تعالى:  
 .(ٔ)"المٌامة جبنا بكم جمًٌعا ِمن لبوركم إلى مولؾ الحساب

ٌمول:  {،جبنا بكم لفٌفا}ٌمول: فإذا جاءت الساعة، وهً وعد اآلخرة،  لال الطبري:" 
حشرناكم من لبوركم إلى مولؾ المٌامة لفٌفا: أي مختلطٌن لد التّؾ بعضكم على بعض، ال 
تتعارفون، وال ٌنحاز أحد منكم إلى لبٌلته وحٌِّه، من لولن: لففت الجٌوش: إذا ضربت بعضها 

 .(ٕ)"ببعض، فاختلط الجمٌع، وكذلن كّل شًء ُخلط بشًء فمد لُّؾ به
المٌامة }جبنا بكم لفٌفا{ أي: جمٌعا إلى مولؾ المٌامة واللفٌؾ:  ٌعنً ٌوم لال البؽوي:" 

الجمع الكثٌر إذا كانوا مختلطٌن من كل نوع. ٌمال: لفت الجٌوش إذا اختلطوا وجمع المٌامة كذلن 
 .(ٖ)"فٌهم المإمن والكافر والبر والفاجر

بٌن سعدابكم  جمعا مختلطٌن إٌاكم وإٌاهم، ثم ٌحكم بٌنكم وٌمٌز لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٗ)"وأشمٌابكم: واللفٌؾ: الجماعات من لبابل شتى

فإذا جاء ٌوم المٌامة جبنا بكم من لبوركم إلى المحشر مختلطٌن  :أي لال الصابونً:" 
 .(٘)"فٌكم المإمن والكافر، والبرُّ والفاجر، ثم نفصل بٌنكم ونمٌّز السعداء من األشمٌاء

 .(ٙ)"ٌعنً: بنً إسرابٌل، وفرعون، ولومه" {:بِكُْم لَِفًٌفاِجبْنَا لال ٌحٌى بن سبلم: } 
فهم وراء الصٌن فساروا من بٌت الممدس فً سنة ونصؾ  ،جمٌعا :ٌعنً لال مماتل:" 

سنة ستة آالؾ فرسخ وبٌنهم وبٌن الناس نهر من رمل ٌجري اسمه أردؾ، ٌجمد كل سبت وذلن 
فمال المإمنون منهم: اللهم  فرق بٌننا وبٌنهم  أن بنً إسرابٌل لتلوا األنبٌاء وعبدوا األوثان،

سربا فً األرض من بٌت الممدس إلى وراء الصٌن فجعلوا ٌسٌرون فٌه  -عز وجل -فضرب هللا
علٌهم المن والسلوى  -عز وجل -ٌفتح أمامهم وٌسد خلفهم وجعل لهم عمودا من نار فؤنزل هللا

ةٌ ٌَْهُدوَن  -عز وجل -كل ذلن فً المسٌر وهم الذٌن ذكرهم هللا فً األعراؾ: }َوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمَّ

تلن اللٌلة أتاهم فعلمهم األذان  -ملسو هيلع هللا ىلص -فلما أسرى بالنبً ،[5٘ٔبِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{ ]األعراؾ : 
والصبلة وسورا من المرآن فؤسلموا فهم الموم المإمنون لٌست لهم ذنوب وهم ٌجامعون نساءهم 

 -فسلموا علٌه لبل أن ٌسلم علٌهم، فمالوا للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -مع النبً -علٌه السبلم -لٌل وأتاهم جبرٌلبال
 .(2)": لوال الخطاٌا التً فً أمتن لصافحتهم المبلبكة-ملسو هيلع هللا ىلص

 ، لوالن:[ٗٓٔ}فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرةِ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  
 .(1): وعد الكرة اآلخرة فً تحوٌلهم إلى أرض الشام أحدهما

 .(ٓٔ)، والكلبً(5)الثانً : نزول عٌسى علٌه السبلم من السماء ، لاله لتادة
 ، ثبلثة وجوه:[ٗٓٔ}ِجبَْنا بِكُْم لَِفٌفًا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(ٔٔ)أحدهما : مختلطٌن ال تتعارفون ، لاله رزٌن
ًً من جهات شتى ، لاله ابن عباسالثانً : جبنا بكم  ً ، (ٔ)، ولتادة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)جمٌعا

 مؤخوذ من: لفٌؾ الناس. ،(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)، وبه لال الفراء(ٕ)والضحان

                                                             
 .5ٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .51ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٗٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٙٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٕسلٌمان:تفسٌر مماتل بن (2)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .21ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٗٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٖٔ)
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 .(٘)"جمٌعا، أولكم وآخركم :أي لال لتادة:" 
 .(ٙ)"من هاهنا وهاهنا وكل جانب لال الفراء:" 
 .(2). لاله الكلبًأي: النزاع من كل لوم من هاهنا ومن هاهنا لفوا جمٌعا الثالث:

 [:ٗٓٔ-ٔٓٔفوابد الىٌات:]
اآلٌات والمعجزات التً أجراها هللا تعالى على أٌدي أنبٌابه، هً دالبل عظٌمة دالة أن  -ٔ

على ربوبٌة هللا وألوهٌته،وصدق أنبٌابه تعالى فٌما دعوا إلٌه ألوامهم من التوحٌد ولد 
ٌْنَاهُْم ِمْن آٌٍَة َبٌِّنٍَة{ ]البمرة  سماها هللا تعالى آٌات.لال تعالى: }َسْل َبنًِ إِْسرابٌَل َكْم آتَ

ٌْنَا ُموَسى تِْسَع آٌَاٍت بٌََِّناٍت فَاْسؤَْل بَنًِ إِْسرابٌَل إِْذ َجاَءهُْم ٕٔٔ [ .ولال تعالى: }َوَلمَْد آتَ
ٌَا ُموَسى َمْسُحوراً، لَاَل َلمَْد َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإالِء إِالَّ َربُّ  فَمَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِّنًِ أَلَظُنُّنَ 

 [ .ٕٓٔ - ٔٓٔالسََّماَواِت َواأْلَْرِض بََصابَِر َوإِنًِّ أَلَظُنَُّن ٌَا فِْرَعْوُن َمثْبُوراً{ ]اإلسراء 
ى لال ابن المٌم رحمه هللا: "وهذه الطرٌك من ألوى الطرق وأصحها وأدلها عل
الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطرٌك بمدلوالتها ألوى من ارتباط األدلة 
العملٌة الصرٌحة بمدلوالتها، فإنها جمعت بٌن داللة الحس والعمل، وداللتها ضرورٌة 

 .(1)بنفسها، ولهذا ٌسمٌها هللا آٌات بٌنات"
 ٌك إلهً.اآلٌات وحدها ال تكفً لهداٌة اإلنسان بل ال بد من توفأن  -ٕ
 مظاهر لدرة هللا تعالى وانتصاره ألولٌابه وكبت أعدابه. -ٖ
 بٌان كٌفٌة حشر الناس ٌوم المٌامة لفٌفا أخبلطا من لبابل وأجناس شتى. - -ٗ
 المرآن

ًرا َوَنِذًٌرا )  [٘ٓٔ({ ]اإلسراء : ٘ٓٔ}َوبِاْلَحّكِ أَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّكِ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِل  ُمَبّشِ
 التفسٌر:

وبالحك أنزلنا هذا المرآن على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألْمِر العباد ونهٌهم وثوابهم وعمابهم، وبالصدق والعدل 
إال مبشًرا بالجنة لمن أطاع،  -أٌها الرسول-والحفظ من التؽٌٌر والتبدٌل نزل. وما أرسلنان 

 ومخوفًا بالنار لمن عصى وكفر.
وبالحك أنزلنا هذا المرآن على دمحم  ، أي:"[٘ٓٔ}َوبِاْلَحّكِ أَْنَزْلنَاهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(5)"ملسو هيلع هللا ىلص ألْمِر العباد ونهٌهم وثوابهم وعمابهم
ٌمول تعالى ذكره: وبالحك أنزلنا هذا المرآن: ٌمول: أنزلناه نؤمر فٌه  لال الطبري:" 

بالعدل واإلنصاؾ واألخبلق الجمٌلة، واألمور المستحسنة الحمٌدة، وننهى فٌه عن الظلم 
 .(ٓٔ)"واألمور المبٌحة، واألخبلق الردٌة، واألفعال الذّمٌمة

وٌمال: أنزلناه بالحك ، مرآنأنزلنا علٌن جبرٌل بال :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٔٔ)"والحكمة والحجة

أو ما أنزلناه من ، وما أنزلنا المرآن إال بالحكمة الممتضٌة إلنزاله لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٕٔ)"السماء إال بالحك محفوظا بالرصد من المبلبكة

                                                                                                                                                                               
 .2ٖ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:5ٖٔ/ٕ(:صٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٔ)
 .2ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .2ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .52ٔٔ/ٖالصواعك المرسلة: (1)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .51ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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بالحك ٌمول تعالى مخبًرا عن كتابه العزٌز ، وهو المرآن المجٌد ، أنه  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْن أَنزلَهُ بِِعْلِمِه { ]  ُ ٌَْشَهُد بَِما أَنزَل إَِل نزل ، أي : متضمًنا للحك ، كما لال تعالى : } لَِكِن َّللاَّ

 .(ٔ)"[ أي : متضمنا علم هللا الذي أراد أن ٌُْطِلعكم علٌه ، من أحكامه وأمره ونهٌه ٙٙٔالنساء : 
 .(ٔ)"ونهٌه
فإن كان ، ولوله: }بالحك{: إما أن ٌكون وصفا للنازل أو للمنزول به لال ابن عثٌمٌن:" 

وإن كان وصفا للمنزول به؛ فمعناه: أن ما ، وصفا للنازل؛ فمعناه: أن نزوله حك، ولٌس بكذب
 .(ٕ)"وكبلهما مراد؛ فهو حك من عند هللا، ونازل بالحك، جاء به فهو حك

وبالصدق والعدل والحفظ من  ، أي:"[٘ٓٔ:  }َوِباْلَحّكِ َنَزَل{ ]اإلسراءلوله تعالى: 
 .(ٖ)"التؽٌٌر والتبدٌل نزل

 .(ٗ)"ٌمول: وبذلن نزل من عند هللا على نبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 
 .(٘)"بالمرآن نزل جبرٌل :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
وما نزل إال ملتبسا بالحك والحكمة الشتماله على الهداٌة إلى كل  لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٙ)"وما نزل على الرسول إال محفوظا بهم من تخلٌط الشٌاطٌن، أو خٌر

محفوًظا محروًسا ، لم ٌَُشب بؽٌره ، وال  -ٌا دمحم  -أي : ووصل إلٌن  لال ابن كثٌر:" 
نه نزل به شدٌد المُوى ، المَِوّي األمٌن المكٌن ِزٌَد فٌه وال نُمص منه ، بل وصل إلٌن بالحك ، فإ

 .(2)" المطاع فً المؤل األعلى
ًرا َونَِذًٌرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أٌها -وما أرسلنان  ، أي:"[٘ٓٔ}َوَما أَْرَسْلنَاَن إِالَّ ُمبَّشِ
 .(1)"إال مبشًرا بالجنة لمن أطاع، ومخوفًا بالنار لمن عصى وكفر -الرسول
ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وما أرسلنان ٌا دمحم إلى من أرسلنان إلٌه  الطبري:"لال  

من عبادنا، إال مبشرا بالجنَّة من أطاعنا، فانتهى إلى أمرنا َونْهٌنا، ومنذرا لمن عصانا وخالؾ 

 .(5)"أمرنا ونهٌَنا
بالجنة للمإمنٌن ونذٌرا بالنار وما أرسلنان إال مبشرا  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)"للكافرٌن
وما أرسلنان إال لتبشرهم بالجنة وتنذرهم من النار، لٌس إلٌن  لال الزمخشري: أي:" 

 .(ٔٔ)"وراء ذلن شًء، من إكراه على الدٌن أو نحو ذلن
ًرا { لمن أطاعن من المإمنٌن } َونَِذًٌرا { لمن عصان من لال ابن كثٌر:"  }إِال ُمبَّشِ
 .(ٕٔ)" الكافرٌن
 .(ٖٔ)"ألن كل ما فٌه حك لال النحاس:" 
 الفوابد:
 المرآن حك من هللا وما نزل به كله حك.أن  -ٔ

                                                             
 .1ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة: (ٕ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .51ٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٖ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .51ٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٕإعراب المرآن: (ٖٔ)
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تولى هللا تعالى حفظه بنفسه، ولم ٌكل حفظه إلى أحد كما ، إذ كتاب محفوظأن المرآن  -ٕ
ولد نوه هللا سبحانه بعظمة المرآن بذكر حفظه لبل ، فعل مع الكتب الممدسة األخرى

ْرفُوَعٍة  } نزوله فً آٌات منها: َمة * مَّ َكرَّ َكبلَّ ِإنََّها تَْذِكَرةٌ * فََمن َشاء ذََكَرهُ * فًِ ُصُحٍؾ مُّ
ٌِْدي َسَفَرةٍ * ِكَراٍم بََرَرةٍ  َ َرةٍ * ِبؤ َطهَّ  [.ٙٔـ  ٔٔعبس: ] {مُّ

أَنَزْلَناهُ َوبِاْلَحّكِ }وأما حفظ هللا تعالى للمرآن أثناء نزوله فٌدل علٌه لوله تعالى: 
 .[٘ٓٔاإلسراء: {]َوبِاْلَحّكِ َنَزلَ 

ْكَر }وأما حفظ هللا تعالى للمرآن بعد نزوله فٌدل علٌه لوله تعالى:  ْلَنا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 .[5الحجر: {]َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ 

 المرآن
ْلنَاهُ تَْنِزٌاًل ) }َولُْرآنًا فََرْلنَاهُ ِلتَمَْرأَهُ َعلَى الن اِس َعلَى ُمْكثٍ   [ٙٓٔ({ ]اإلسراء : َٙٓٔونَز 

 التفسٌر:
لناه فارلًا بٌن الهدى والضبلل والحك  -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن  لرآنًا بٌَّناه وأحكمناه وفَصَّ

لًا، شٌبًا بعد شًء، على حسب الحوادث  ْلناه مفرَّ والباطل؛ لتمرأه على الناس فً تإدة وتمهُّل، ونَزَّ
 األحوال. وممتضٌات
لرآنًا  -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن  ، أي:"[ٙٓٔ}َولُْرآنًا فََرْلنَاهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

لناه فارلًا بٌن الهدى والضبلل والحك والباطل  .(ٔ)"بٌَّناه وأحكمناه وفَصَّ
أي: وأنزلنا هذا المرآن مفرلا، فارلا بٌن الهدى والضبلل، والحك  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"لوالباط
 ، ثبلثة وجوه:[ٙٓٔ}َولُْرآنًا فََرْلَناهُ{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖ)أحدها : فرلنا فٌه بٌن الحك والباطل ، لاله الحسن

ً آٌة آٌة وهً كذلن فً (ٗ)بالتشدٌد، وهً لراءة ابن عباس «فّرلناه»الثانً :  ، أي: نزل مفّرلا
ِ بن كعب :  ًّ  .(٘)«علٌن فرلناه»مصحؾ ابن مسعود وأُب

 .(ٙ)"ٌنزل جمٌعا، وكان بٌن أّوله وآخره نحو من عشرٌن سنة لم لال لتادة:" 
 .(2)"فّرله: لم ٌنزله جمٌعه لال ابن زٌد:" 
لم ننزله جملة ، لطعناه بٌن أوله وآخره عشرون سنة تترى :ٌعنً ولال مماتل:" 
 .(1)"واحدة
أنزل المرآن جملة واحدة إلى السماء الدنٌا فً لٌلة المدر، ثم أنزل بعد  لال ابن عباس:" 

ٌَؤْتُونََن بَِمثٍَل إِال ِجبَْناَن بِاْلَحّكِ َوأَْحَسَن تَْفِسًٌرا} :ذلن فً عشرٌن سنة، لال ْلناُه }،  {َوال  َولُرآنا َفرَّ
 .(5){"ِلتَْمرأَهُ َعلى النَّاِس على ُمْكٍث، َونزْلناهُ تَنزٌبل

 .(ٓٔ)لثالث : فّصلناه. لال ابن عباس أٌضاا
ًّ بن كعب الرابع: بٌناه. وهذا مروي عن أب
(ٔٔ). 

وحكً الماوردي عن ابن بحر، لال:"فّصلناه سُوَراً وآٌات متمٌزة
(ٕٔ). 

                                                             
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .٘٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .25ٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
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 :أي ،[ٗ}فٌَِها ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم{ ]الدخان :  :كما لال أحكمناه وفصلناه ولال الفراء:"
 .(ٔ)"ٌفصل
لتمرأه على الناس  ، أي:"[ٙٓٔ}ِلتَْمَرأَهُ َعَلى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

ل  .(ٕ)"فً تإدة وتمهُّ
ٌمول: لتمرأه على الناس على تَُإدة، فترتله وتبٌنه، وال تعجل فً تبلوته،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"فبل ٌفهم عنن
 .(ٗ)"أي: على مهل، لٌتدبروه وٌتفكروا فً معانٌه، وٌستخرجوا علومه لال السعدي:" 
 ، أربعة وجوه:[ٙٓٔ}ِلتَْمَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)أحدها : ٌعنً: على تثبت وترّسل ، وهو لول مجاهد
للت لمجاهد: رجل لرأ البمرة وآل عمران، وآخر لرأ البمرة، "عن عبٌد المكُتِب لال:  

َولُْرآنًا فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ }وركوعهما وسجودهما واحد، أٌهما أفضل؟ لال: الذي لرأ البمرة، ولرأ 
 .(ٙ){"َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكثٍ 

 .(1)، وابن زٌد(2)الثانً: على ترتٌل. لاله ابن جرٌج
 .(5)"على ترتٌل للحفظة :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)لاله ابن عباس على تؤٌٌد.الثالث: 

 .(ٔٔ)الرابع : أن ٌمكث فً لراءته علٌهم مفرلاً شٌباً بعد شًء ، لاله أبو مسلم
ْلنَاهُ تَْنِزٌبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  لًا، شٌبًا بعد شًء،  ، أي:"[ٙٓٔ}َونَزَّ ْلناه مفرَّ ونَزَّ

 .(ٕٔ)"على حسب الحوادث وممتضٌات األحوال
 .(ٖٔ)"وأنزلناه شٌبا بعد شًء لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"بعضه على إثر بعض لال مجاهد:" 

 .(٘ٔ)"أنزله هللا فً ثبلث وعشرٌن سنة لال ٌحٌى بن سبلم:" 
وال شهرٌن، وال سنة وال سنتٌن، ولكن لم ٌنزل فً لٌلة وال لٌلتٌن، وال شهر  لال لتادة:" 

 .(ٙٔ)"كان بٌن أّوله وآخره عشرون سنة، وما شاء هللا من ذلن
 .(2ٔ)"عشرا بمكة، وعشرا بالمدٌنة وروي عن لتادة، لال:" 
ًّ هللا المرآن ثمانً سنٌن، وعشرا بعد ما هاجر لال الحسن:"   .(1ٔ)"أنزل على نب
ْلناهُ ِلتَْمرأَهُ َعلى النَّاِس على ُمْكٍث َونزْلَناُه }تبل الحسن: "عن أبً رجاء؛ لال:   َولُرآنا فَرَّ
لال: كان هللا تبارن وتعالى ٌنزل هذا المرآن بعضه لبل بعض لما علم أنه سٌكون  {،تَنزٌبل

                                                             
 .ٖٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٙ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص1ٖٙٔاخرجه عبدالرزاق) (ٗٔ)
 .2ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
 .2ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .22٘/2ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .22٘/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
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وٌحدث فً الناس، لمد ذكر لنا أنه كان بٌن أّوله وآخره ثمانً عشرة سنة، لال: فسؤلته ٌوما على 
ا أبا سعٌد "ولرآنا فرلناه" فثملها أبو رجاء، فمال الحسن: لٌس فّرلناه، ولكن سخطة، فملت: ٌ

فَرلناه، فمرأ الحسن مخففة، للت: من ٌُحدثن هذا ٌا أبا سعٌد أصحاب دمحم، لال: فمن ٌحّدثنٌه، 
 .(ٔ)"لال: أنزل علٌه بمكة لبل أن ٌهاجر إلى المدٌنة ثمانً سنٌن، وبالمدٌنة عشر سنٌن

 الفوابد:
 الندب إلى ترتٌل المرآن السٌما عند لراءته على الناس لدعوتهم إلى هللا تعالى. -ٖ
 تمرٌر نزول المرآن مفرلا فً ثبلث وعشرٌن سنة. -ٗ
 المرآن

وَن  ٌِْهْم ٌَِخرُّ ًدا }لُْل آِمنُوا بِِه أَْو اَل تُْإِمنُوا إِن  ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه إِذَا ٌُتْلَى َعلَ ِلْْلَْذلَاِن سُج 
 [1ٓٔ({ ]اإلسراء : 1ٓٔ)

 التفسٌر:
لهإالء المكذبٌن: آِمنوا بالمرآن أو ال تإمنوا؛ فإن إٌمانكم ال ٌزٌده كماال  -أٌها الرسول-لل 

وتكذٌبكم ال ٌُْلِحك به نمًصا. إن العلماء الذٌن أوتوا الكتب السابمة ِمن لبل المرآن، وعرفوا حمٌمة 
 علٌهم المرآن ٌخشعون، فٌسجدون على وجوههم تعظٌما هلل تعالى، وشكرا له.الوحً، إذا لرئ 

 -أٌها الرسول-لل  ، أي:"[2ٓٔ}لُْل آِمنُوا بِِه أَْو اَل تُْإِمنُوا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
لهإالء المكذبٌن: آِمنوا بالمرآن أو ال تإمنوا؛ فإن إٌمانكم ال ٌزٌده كماال وتكذٌبكم ال ٌُْلِحك به 

 .(ٕ)"مًصان
فإذا تبٌن أنه الحك، الذي ال شن فٌه وال رٌب، بوجه من الوجوه فـ: }لل{  لال السعدي:" 

فلٌس هلل حاجة فٌكم، ولستم بضارٌه شٌبا،  ،لمن كذب به وأعرض عنه: }آمنوا به أو ال تإمنوا{
 .(ٖ)"وإنما ضرر ذلن علٌكم، فإن هلل عبادا ؼٌركم، وهم الذٌن آتاهم هللا العلم النافع

أمر باإلعراض عنهم واحتمارهم واالزدراء بشؤنهم، وأن ال ٌكترث  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"بهم وبإٌمانهم وبامتناعهم عنه

إن العلماء الذٌن  ، أي:"[2ٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 
 .(٘)"حمٌمة الوحًأوتوا الكتب السابمة ِمن لبل المرآن، وعرفوا 

وأنهم إن لم ٌدخلوا فً اإلٌمان ولم ٌصدلوا بالمرآن وهم أهل جاهلٌة  لال الزمخشري:" 
 -وهم العلماء الذٌن لرءوا الكتب وعلموا ما الوحى وما الشرابع -وشرن، فإن خٌرا منهم وأفضل

 .(ٙ)"لد آمنوا به وصدلوه، وثبت عندهم أنه النبً العربى الموعود فً كتبهم
 ، وجهان:[2ٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً  

 .(2). لاله الحسن-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنهم أمة دمحم 
سُْبَحاَن َرّبِنَا إِْن َكاَن :}من أهل الكتاب حٌن سمعوا ما أنزل هللا على دمحم لالوا الثانً : أنهم أناس 
 .(1)لاله مجاهد .{َوْعُد َربِّنَا لََمْفعُوال

 .(5)"ٌعنً: المإمنٌن من أهل الكتاب لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ًدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وَن ِلؤْلَْذلَاِن سُجَّ ٌِْهْم ٌَِخرُّ إذا لرئ  ، أي:"[2ٓٔ}إِذَا ٌُتْلَى َعلَ

 .(ٔ)"علٌهم المرآن ٌخشعون، فٌسجدون على وجوههم تعظٌما هلل تعالى، وشكرا له

                                                             
 .2ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .55ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .55ٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .21٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
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وٌخّر هإالء الذٌن أوتوا العلم من مإمنً أهل الكتابٌن من لبل نزول  لال الطبري:" 
الفرلان، إذا ٌُتَْلى علٌهم المرآن ألذلانهم ٌبكون، وٌزٌدهم ما فً المرآن من المواعظ والعبر 

 .(ٕ)"خشوعا، ٌعنً خضوعا ألمر هللا وطاعته، واستكانة له
 .(ٖ)"له أي: ٌتؤثرون به ؼاٌة التؤثر، وٌخضعون لال السعدي:" 
ٌخبر تبارن وتعالى أن وجل الذٌن أوتوا العلم من لبلنا ومخافتهم كانت  لال المحاسبً:" 

 .(ٗ)"عن فهم آٌاته فً كتابه وتدبر لوله
 .(٘)"فإذا تلى علٌهم خروا سجدالال الزمخشري:" 
ًدا{ ]اإلسراء : وفً لوله تعالى:}  وَن ِلؤْلَْذلَاِن سُجَّ  ، ثبلثة ألوال:[2ٌَِٓٔخرُّ

 .(2)، والزجاج(ٙ)أحدها : أن األذلان مجتمع اللحٌٌن. لاله أبو عبٌدة
ٌْنِ :ألن الذي ٌخر وهو لابم ٌخر لوجهه، والذَّلَُن  لال الزجاج:"   وهو عضو ،مجتمع اللَّْحٌَ

 .(1)"األرض الذَّلن من أعضاء الوجه، وكما ٌبتدئ المبتدئ ٌخر فؤلرب األشٌاء من وجهه إلى
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، ولتادة(5)هنا الوجوه ، لاله ابن عباسالثانً : أنها ها 

 .(ٕٔ)الثالث : أنها اللحى ، لاله الحسن
  ، ًّ أن من أوتً من العلم ٌبكه لخلٌك أن ال ٌكون أوتً علما "عن عبد األعلى التٌم

وَن ِلؤلْذلَانِ إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه إِذَا :}ٌنفعه، ألن هللا نعت العلماء فمال  ٌِْهْم ٌَِخرُّ  {ٌُتْلَى َعلَ
 .(ٖٔ)".... اآلٌتٌن
ال ٌإثر شًء على السر مثل ما ٌإثر علٌه سماع المرآن، فإن العبد إذا سمع "لال سهل:  

خشع سره، وأنار ذلن للبه بالبراهٌن الصادلة، وزٌن جوارحه بالتذلل واالنمٌاد، وهللا سبحانه 
 .(ٗٔ)"وتعالى أعلم

 
 المرآن

 [1ٓٔ({ ]اإلسراء : 1ٓٔ}َوٌَمُولُوَن سُْبَحاَن َربِّنَا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفعُواًل )
 التفسٌر:

وٌمول هإالء الذٌن أوتوا العلم عند سماع المرآن: تنزًٌها لربنا وتبربة له مما ٌصفه المشركون 
 به، ما كان وعد هللا تعالى من ثواب وعماب إال والعًا حًما.

ٌَمُولُوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا{ ]اإلسراء : تعالى: لوله  وٌمول هإالء الذٌن أوتوا  ، أي:"[1ٓٔ}َو
 .(٘ٔ)"العلم عند سماع المرآن: تنزًٌها لربنا وتبربة له مما ٌصفه المشركون به

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٓفهم المرآن: (ٗ)
 .55ٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٕٗٙ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .22٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .22٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘٘٘/ٕانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .21٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .25٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٙتفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ٌمول جّل ثناإه: وٌمول هإالء الذٌن أوتوا العلم من لبل نزول هذا المرآن،  لال الطبري:" 
إذ خروا لؤلذلان سجودا عند سماعهم المرآن ٌُتْلَى علٌهم، تنزٌها لربنا وتبربة له مما ٌضٌؾ إلٌه 

 .(ٔ)"المشركون به
وسبحوا هللا تعظٌما ألمره وإلنجازه ما وعد فً الكتب المنزلة  لال الزمخشري:" 
إن كان وعد ربنا } :شربه من بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وإنزال المرآن علٌه، وهو المراد بالوعد فً لولهوب

 .(ٕ){"لمفعوال
 .(ٖ)"}وٌمولون سبحان ربنا{ عما ال ٌلٌك بجبلله، مما نسبه إلٌه المشركون لال السعدي:" 
 .(ٖ)"المشركون
 .(ٗ)"آننزهوا هللا تعالى عن تكذٌب المكذبٌن بالمر لال ابن الجوزي:" 
ما كان وعد هللا تعالى  ، أي:"[1ٓٔ}إِْن َكاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفعُواًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(٘)"من ثواب وعماب إال والعًا حًما
 .(ٙ)"لمد كان وعد ربِّنا لمفعوال :ٌعنً لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(2)"دخلتا للتوكٌد« البلم»و« إن»و ما كان وعد ربنا إال مفعواًل. :معناه لال الزجاج:" 
ما كان وعد ربنا من ثواب وعماب، إال مفعوال حما ٌمٌنا، إٌمان بالمرآن  لال الطبري:" 

وتصدٌك به، واألذلان فً كبلم العرب: جمع ذَلَن وهو مجمع اللَّحٌٌن، وإذ كان ذلن كذلن، 
 .(1)"فالذي لال الحسن فً ذلن أشبه بظاهر التنزٌل

أي: ما كان وعد ربنا من ثواب وعذاب إال مفعوالً. ولٌل:  الب:"لال مكً بن ابً ط 
 .(5)"معناه: إن كان وعد ربنا أن ٌبعث دمحماً  ملسو هيلع هللا ىلص  لمفعوال

د علٌه السَّبلم لمفعوالً  لال الواحدي:"   .(ٓٔ)"أَْي: وعده بإنزال المرآن وبعث محّمِ
فمدحهم بهذا المول عند السجود، فدل على أن المسنون فً السجود من  لال الجصاص:" 

 .(ٔٔ)"الذكر هو التسبٌح
 المرآن

وَن ِلْْلَْذلَاِن ٌَْبكُوَن َوٌَِزٌُدهُْم ُخشُوًعا )  [1ٓٔ({ ]اإلسراء : 1ٓٔ}َوٌَِخرُّ
 التفسٌر:

سماع المرآن وٌمع هإالء ساجدٌن على وجوههم، ٌبكون تؤثًرا بمواعظ المرآن، وٌزٌدهم 
 ومواعظه خضوًعا ألمر هللا وعظٌم لدرته.

وَن ِلؤْلَْذلَانِ لوله تعالى:  وٌمع هإالء ساجدٌن  ، أي:"[5ٌَْٓٔبكُوَن{ ]اإلسراء :  }َوٌَِخرُّ
 .(ٕٔ)"على وجوههم، ٌبكون تؤثًرا بمواعظ المرآن

 .(ٖٔ)"ٌمعون على الوجوه. ٌبكون :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
وٌخر هإالء الذٌن أوتوا العلم، من مإمنٌن أهل الكتاب من  ابً طالب:" لال مكً بن 

 .(ٔ)"لبل نزول المرآن، إذا ٌتلى علٌهم المرآن ألذلنانهم ٌبكون

                                                             
 .21٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٙٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5٘/ٖزاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٔ/ٔالتصارٌؾ: (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .21٘/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٔٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .ٓ٘ٙالوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٖأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٖٖ/ٕبحر العلوم: (ٖٔ)
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 .(ٕ)"أي: ٌمعون على الوجوه ٌبكون، البكاء مستحب عند لراءة المرآن لال البؽوي:" 
ر الفعل منهم لال الواحدي:"  ر المول لتكرُّ  .(ٖ)"كرَّ
وٌزٌدهم سماع المرآن  ، أي:"[5ٓٔ}َوٌَِزٌُدهُْم ُخشُوًعا{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"ومواعظه خضوًعا ألمر هللا وعظٌم لدرته
 .(٘)"تواضعا ومذلة :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٙ)"وٌزٌدهم{ ٌعنً: المرآن }خشوعا{} لال ابن أبً زمنٌن والواحدي:" 
 .(2)"وٌزٌدهم وعظ المرآن خشوعاً هلل طالب:"لال مكً بن ابً  
 .(1)"}وٌزٌدهم{ نزول المرآن خضوعا لربهم لال البؽوي:" 
 .(5)"ٌزٌدهم المرآن لٌن للب ورطوبة عٌن :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"الخوؾ الثابت فً الملب«: الخشوع» لال ٌحٌى بن سبلم:" 
هذه مبالؽة فً صفتهم ومدح لهم وحض لكل من ترسم بالعلم وحصل  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)"منه شٌبا أن ٌجري إلى هذه الرتبة
 عن أبً هرٌرة لال لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌلج النار من بكى من خشٌة هللا حتى ٌعود 

 .(ٕٔ)م أبدا"اللبن فً الضرع وال ٌجتمع ؼبار فً سبٌل هللا ودخان جهنم فً منخري مسل
 [:5ٓٔ-2ٓٔفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بنزول المرآن وإٌمان من آمن به من أهل الكتاب. -ٔ
 .الكتب السوالؾ تإٌد المرآن -ٕ
 بٌان حمٌمة السجود وأنه وضع الوجه على األرض. -ٖ
مشروعٌة السجود للمارىء أو المستمع وسنٌة ذلن عند لراءة هذه اآلٌة وهً }ٌخرون  -ٗ

ٌبكون وٌزٌدهم خشوعا{ فٌخر ساجدا مكبرا فً الخفض وفً الرفع لاببل: هللا  لؤلذلان

 أكبر وٌسبح وٌدعو فً سجوده بما ٌشاء.
 المرآن

ْحَمَن أًٌَّا َما تَْدعُوا فَلَهُ اِْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َواَل تَْجَهْر بَِصاَلِتَن  َ أَِو اْدعُوا الر  َواَل }لُِل اْدعُوا ّللا 
ٌَْن ذَِلَن َسبٌِاًل )تَُخافِْت   [ٓٔٔ({ ]اإلسراء : ٓٔٔبَِها َواْبتَػِ بَ
 التفسٌر:
لمشركً لومن الذٌن أنكروا علٌن الدعاء بمولن: ٌا أهلل ٌا رحمن، ادعوا هللا،  -أٌها الرسول-لل 

أو ادعوا الرحمن، فبؤي أسمابه دعوتموه فإنكم تدعون ربًا واحًدا؛ ألن أسماءه كلها حسنى. وال 
لمراءة فً صبلتن، فٌسمعن المشركون، وال تُِسرَّ بها فبل ٌسمعن أصحابن، وكن وسًطا تجهر با

 بٌن الجهر والهمس.

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٓٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٔ٘ٙالوجٌز: (ٖ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٕعلوم:بحر ال (٘)
 .ٔ٘ٙ، والوجٌز للواحدي:٘ٗ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٙ)
 .5ٖٓٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .55ٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .1ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 هذا: "ولال ،ٕٔٙ-ٕٓٙ/  ٘: هللا سبٌل فً الؽبار فضل فً جاء ما باب الجهاد فضابل فً الترمذي أخرجه(ٕٔ)

: الحاكم وصححه ،ٕٔ/  ٙ: هللا سبٌل فً عمل من فضل باب الجهاد فً النسابً وأخرجه" صحٌح حسن حدٌث
 ،٘ٓ٘/  ٕ: المسند فً أحمد واإلمام. الظمآن موارد من( 1ٖ٘) ص( 51٘ٔ) برلم حبان وابن ،ٕٓٙ/  ٗ

 .ٖٗٙ/  ٗٔ :السنة شرح فً، و2ٖٔ/٘التفسٌر: والبؽوي 
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 نزلت اآلٌة على سببٌن:
 {، على سبب، وفٌه ثبلثة ألوالاْلُحْسنَى}نزل أولها إلى لوله تعالى:  -أوال:

التوراة كثٌر ، فلما أسلم أحدها : لال الكلبً :" أن ذكر الرحمن كان فً المرآن للٌبلً وهو فً 
ناس من الٌهود منهم ابن سبلم وأصحابه ساَءهم للة ذكر الرحمن فً المرآن ، وأحبوا أن ٌكون 

 .]ضعٌؾ[(ٔ)كثٌراً فنزلت"
لال أهل الكتاب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إنن لتمل ذكر الرحمن، ولد أكثر هللا "ولال الضحان: 

 .(ٕ)"هللا تعالى هذه اآلٌة فً التوراة هذا االسم! فؤنزل
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ساجدا ٌدعو: ٌا َرْحَمُن ٌا َرحٌُم، فمال المشركون: هذا الثانً: لال ابن عباس:" كان النب

ْحَمَن } :ٌزعم أنه ٌدعو واحدا، وهو ٌدعو مثنى مثنى، فؤنزل هللا تعالى َ أَِو اْدعُوا الرَّ لُِل اْدعُوا َّللاَّ
 .]ضعٌؾ[(ٖ)".... اآلٌة{تَْدعُوا فَلَهُ األْسَماُء اْلُحْسنَىأًٌَّا َما 
« باسمن اللهم»إلٌه:  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌكتب فً أول ما أوحً"لال مٌمون بن مهران: الثالث: 

 « .بسم ميحرلا نمحرلا هللا»حتى نزلت هذه اآلٌة: إنه من سلٌمان وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا فكتب: 
 ]مرسل[.(ٗ)"فمال مشركو العرب: هذا الرحٌم نعرفه، فما الرحمن؟ فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل{ونزل لوله تعالى:} -ثانٌا: ، على سبب، َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِن َواَل تَُخافِْت بَِها َواْبتَػِ َب
 وفٌه ثبلثة ألوال:

نزلت  لال: ،{َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِن َواَل تَُخاِفْت بَِها"}: عن ابن عباس، فً لوله تعالىأحدها: 
ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مختؾ بمكة: فكانوا إذا سمعوا المرآن سبوا المرآن، ومن أنزله، ومن جاء به. 

المشركون فٌسبوا  بمراءتن، فٌسمع :أي{،َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتِنَ }فمال هللا عز وجل لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل{}عن أصحابن فبل ٌسمعوا، { َواَل تَُخافِْت بَِها}المرآن،   .(٘)"َواْبتَػِ بَ
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع صوته أعجب ذلن أصحابه، وإذا سمع ذلن  لال سعٌد بن جبٌر:"  كان النب

 .(ٙ)"المشركون سبُّوه، فنزلت هذه اآلٌة
نزلت هذه اآلٌة فً التشهد، كان األعرابً ٌجهر فٌمول: "ولالت عابشة رضً هللا عنها: الثانً: 

 .(2)"التحٌات هلل والصلوات والطٌبات، ٌرفع بها صوته، فنزلت هذه اآلٌة
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لالوا: اللهم ارزلنا إببل وولدا، لا"عبد هللا بن شداد: الثالث: ولال  ل: كان أعراب إذا سلم النب
 .(1){"َوال تَْجَهْر بَِصبلِتَن َوال تَُخاِفْت بَِها} :فنزلت هذه اآلٌة
َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِن َواَل تَُخافِْت "}عن عابشة رضً هللا عنها فً لوله تعالى: وروي 

 .(ٔ)"، لالت: إنها أنزلت فً الدعاء{بَِها

                                                             
 .1ٕٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 . ذكره بدون إسناد.ٖٖٓاسباب النزول للواحدي: (ٕ)
 فً ترجمة له) ضعٌؾ وهو سنٌد ولمبه داود بن الحسٌن هوو الحسٌنفً اسناده . 1ٓ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٖ)

 ضعٌؾ فاإلسناد ذلن وعلى( ٖٖ٘/ ٔ التمرٌب
 . ]مرسل[ٖٖٓ-ٕٖٓأسباب النزول للواحدي: (ٗ)
 التوحٌد وفً( 2ٕٕٗ) التفسٌر فً البخاري أخرجه، واللفظ له، وٖٖٓأخرجه الواحدي فً اسباب النزول: (٘)
(2ٗ5ٓ، 2ٕ٘٘، 2٘ٗ2. ) 

 .5ٕٖ ص( ٙٗٗ/ ٘ٗٔ) الصبلة فً مسلم وأخرجه
 .صحٌح حسن: ولال( ٖٙٗٔ) التفسٌر فً والترمذي
 ( .ٕٖٓ) التفسٌر فً والنسابً
 ( .21ٔ/ ٕ) المجتبى فً والنسابً
 ( .٘٘/ ٕٔ) الكبٌر فً والطبرانً( ٕ٘ٔ ،ٖٕ/ ٔ) مسنده فً أحمد وأخرجه
 ( .1ٗٔ/ ٕ) السنن فً والبٌهمً( ٖٕٔ/ ٘ٔ) تفسٌره فً جرٌر وابن
 .مردوٌه وابن حبان وابن حاتم أبً وابن منصور بن لسعٌد( ٕٙٓ/ ٗ) الدر فً نسبته السٌوطً وزاد
 .1ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 . ذكره بدون إسناد.ٖٗٓأسباب النزول للواحدي: (2)
 .1ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (1)
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َ أَِو اْدعُوا لوله تعالى:  ْحَمَن{ ]اإلسراء : }لُِل اْدعُوا َّللاَّ  -أٌها الرسول-لل  ، أي:"[ٓٔٔالرَّ
لمشركً لومن الذٌن أنكروا علٌن الدعاء بمولن: ٌا أهلل ٌا رحمن، ادعوا هللا، أو ادعوا 

 .(ٕ)"الرحمن
ًٌّا َما تَْدعُوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  بؤي هذٌن  ، أي:"[ٓٔٔ}أَ

 .(ٖ)"اإلسمٌن نادٌتموه فهو حسن ألن أسماءه جمٌعها حسنى وهذان منها
أي ال تجهر ٌا  ، أي:"[ٓٔٔ}َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِن َواَل تَُخافِْت بَِها{ ]اإلسراء : لوله تعالى: 

حٌث ال دمحم بمراءتن فً الصبلة فٌسمعن المشركون فٌسبوا المرآن ومن أنزله وال تُسرَّ بمراءتن ب
 .(ٗ)"تسمع من خلفن

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  الصد طرٌماً وسطاً بٌن  ، أي:"[ٓٔٔ}َواْبتَػِ َب
 .(٘)"الجهر والمخافتة

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل{{ ]اإلسراء : لوله تعالى:}وفً   َواَل تَْجَهْر بَِصبَلتَِن َواَل تَُخاِفْت بَِها َواْبتَػِ بَ
 لوالن:، [ٓٔٔ

الدعاء ، ومعنى ذلن: وال تجهر بدعابن وال تخافت به ، وهذا  :«الصبلة»أحدهما : أنه عنى بـ
، (5)فً أحد لولٌه -، وابن عباس(1)، وعبدهللا بن شداد(2)، وعروة(ٙ)لول عابشة رضً هللا عنها

 . (ٗٔ)، وعطاء(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)-فً احد لولٌه-، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)، وأبً عٌاض(ٓٔ)ومكحول
كانوا ٌجهرون بالدعاء، فلما نزلت هذه اآلٌة أُمروا أن ال ٌجهروا، وال  لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)"ٌخافتوا
 .(ٙٔ)"نزلت فً الدعاء والمسؤلة لال مجاهد:" 

لال إبراهٌم : "لٌنتهٌن ألوام ٌشخصون بؤبصارهم إلى السماء فً الصبلة أو ال ترجع 
 .(2ٔ)إلٌهم أبصارهم"

بذلن الصبلة المشروعة، واختلؾ لابلو ذلن فٌما نهى عنه من الجهر بها الثانً : أنه عنى 
 والمخافتة فٌها على خمسة ألوال:

بمكة كان ٌجهر بالمراءة جهراً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه نهى عن الجهر بالمراءة فٌها ألن رسول هللا 
شدٌداً ، فكان إذا سمعه المشركون سّبوه ، فنهاه هللا تعالى عن شدة الجهر ، وأن ال ٌخافت بها 

                                                                                                                                                                               
 ص( 2ٗٗ/ ٙٗٔ) الصبلة كتاب فً مسلم أخرجه، واللفظ له، وٖٗٓأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٔ)

ٖٕ5. 
 ( .1ٖٔ/ ٕ) السنن فً والبٌهمً( ٕٖٔ) التفسٌر فً والنسابً
 نصر وابن منصور بن وسعٌد والبزار الناسخ فً داود وأبً للبخاري( 2ٕٓ/ ٗ) الدر فً نسبته السٌوطً وزاد
 .(ٕٕٔ/ ٘ٔ) جرٌر ابن وأخرجه. مردوٌه وابن
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (2ٔ)
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، (ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)حتى ال ٌسمعه أصحابه ، وٌبتؽً بٌن ذلن سبٌبلً ، لاله ابن عباس
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)ولتادة
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لال سعٌد:"   ٌجهر بمراءة المرآن فً المسجد الحرام، فمالت لرٌش: ال كان النب

....  {َوال تَْجَهْر بَِصبلتَِن َوال تَُخاِفْت بَِها:}تجهر بالمراءة فتإذي آلهتنا، فنهجو ربن، فؤنزل هللا 
 .(٘)"اآلٌة

فً  الثانً : أنه نهى عن الجهر بالمراءة فً جمٌعها وعن اإلسرار بها فً جمٌعها وأن ٌجهر
 .(ٙ)صبلة اللٌل وٌسر فً صبلة النهار. حكاه الماوردي

-، وهو مروي عن عابشة(2)الثالث : أنه نهً عن الجهر بالتشهد فً الصبلة، لاله ابن سٌرٌن
 .(1)-رضً هللا عنها

َوال تَْجَهْر ِبَصبلتَِن َوال :}نزلت هذه اآلٌة فً التشهد " :-رضً هللا عنها-لالت عابشة 
 .(5){"تَُخافِْت بَِها

الرابع : أنه نهً عن الجهر بفعل الصبلة ألنه كان ٌجهر بصبلته، بمكة فتإذٌه لرٌش، فخافت 
بها واستسر، فؤمره هللا أالّ ٌجهر بها كما كان ، وال ٌخافت بها كما صار ، وٌبتؽً بٌن ذلن 

 .(ٓٔ)سبٌبلً ، وهذا المعنى مروي عن عكرمة والحسن البصري
َوال تَْجَهْر ِبَصبلتَِن َوال }لال فً بنً إسرابٌل  :"لاالعن عكرمة والحسن البصري 

ٌَْن ذَِلَن َسِبٌبل( وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلى ٌجهر بصبلته، فآذى ذلن  تَُخافِْت بَِها َواْبتَػِ بَ
افِْت بَِها َوال تَْجَهْر ِبَصبلتَِن َوال تُخَ }المشركٌن بمكة، حتى أخفى صبلته هو وأصحابه، فلذلن لال 

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبل ًعا َوِخٌفًَة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن }ولال فً األعراؾ  {َواْبتَِػ بَ َواْذكُْر َربََّن فًِ نَْفِسَن تََضرُّ
 .(ٔٔ){"اْلمَْوِل بِاْلؽُُدّوِ َواآلَصاِل َوال تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌنَ 

العبلنٌة، وال تخافت بها: تسٌبها فً وال تجهر بصبلتن تحسنها من إتٌانها فً الخامس : 

 .(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ). وهذا المول مروي عن ابن عباسالسرٌرة
 .(ٗٔ)"ال تصّل مراءاة الناس وال تدعها مخافة لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)"تحسن عبلنٌتها، وتسًء سرٌرتها لال الحسن:" 

 .(ٙٔ)"ال تراء بها فً العبلنٌة، وال تخفها فً السرٌرةولال الحسن : "
 .(2ٔ)لال الماوردي" "األول أظهر "
نببت أن أبا بكر كان إذا صلى فمرأ خفض صوته، وأن عمر "عن دمحم بن سٌرٌن، لال: 

كان ٌرفع صوته، لال: فمٌل ألبً بكر: لم تصنع هذا؟ فمال: أناجً ربً، ولد علم حاجتً، لٌل: 

                                                             
 .1٘٘-1ٖ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙ٘-1٘٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٗ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .12٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .12٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .12٘/2ٔاخرجه الطبري: (5)
 عن عكرمة. 1ٕٔ/ٖ، ووحكاه الماوردي :12٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .11٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .12٘/2ٔانظر: الطبري: (ٖٔ)
 .11٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .11٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .12٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٖالنكت والعٌون: (2ٔ)
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أحسنت، ولٌل لعمر: لم تصنع هذا؟ لال: أطرد الشٌطان، وأولظ الوسنان، لٌل: أحسنت، فلما 
ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبلَوال تَْجَهْر ِبَصبلتَِن َوال تُ }نزلت  لٌل ألبً بكر: ارفع شٌبا، ولٌل  {،َخافِْت بَِها َواْبتَػِ بَ

  .(ٔ)"لعمر: اخفض شٌبا
 الفوابد:
فٌدعى هللا تعالى وٌنادى بؤٌها:  ،إن هلل األسماء الحسنى وهً مابة اسم إال اسما واحدا  -ٔ

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحُدوَن فًِ  وكلها حسنى كما لال تعالى }َوَّلِلَّ
 .[1ٓٔأَْسَمابِِه َسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : 

 .(ٕ)«تسعٌن اسما من أحصاها دخل الجنةإن هلل تسعة و»ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
أسؤلن اللهم بكل اسم هو لن سمٌت به نفسن أو أنزلته فً »ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

كتابن، أو علمته أحدا من خلمن، أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندن، أن تجعل المرآن 
 . الحدٌث.(ٖ)«العظٌم ربٌع للبً

 مكة من بؽض للرسول والمرآن والمإمنٌن. بٌان ما كان علٌه المشركون فً -ٕ
 مشروعٌة األخذ باالحتٌاط للدٌن كما هو للدنٌا. -ٖ
 

 المرآن
 ًٌّ ِ ال ِذي لَْم ٌَت ِخْذ َولًَدا َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرُه }َولُِل اْلَحْمُد َّلِل 

 [ٔٔٔ({ ]اإلسراء : ٔٔٔ)تَْكبًٌِرا 
 التفسٌر:
ه عن الولد والشرٌن فً ألوهٌته، -أٌها الرسول-ولل  : الحمد هلل الذي له الكمال والثناء، الذي تنزَّ

مه  ًٌّ ِمن خلمه فهو الؽنً الموي، وهم الفمراء المحتاجون إلٌه، وعّظِ وال ٌكون له سبحانه ول

 شرٌن له، وإخبلص الدٌن كله له.تعظًٌما تاًما بالثناء علٌه وعبادته وحده ال 
 سبب النزول:

ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا:}المَُرظً، أنه كان ٌمول فً هذه اآلٌة  روي عن  ....  {اْلَحْمُد َّلِلَّ
اآلٌة. لال: إن الٌهود والنصارى لالوا: اتخذ هللا ولدا، ولالت العرب: لبٌن، لبٌن، ال شرٌن لن، 

ِ }إال شرٌكا هو لن، ولال الصاببون والمجوس: لوال أولٌاء هللا لذّل هللا، فؤنزل هللا  َولُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ
ًٌّ ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشرِ  أنت ٌا دمحم على  {ٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن َلهُ َوِل

 .(ٗ){"تَْكِبًٌرا}ما ٌمولون 
ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  أٌها -ولل  ، أي:"[ٔٔٔ}َولُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ
ه عن الولد ":-الرسول  .(٘)"الحمد هلل الذي تنزَّ
ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا}ٌا دمحم  {َولُلْ }ٌمول تعالى ذكره لنبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:"   {اْلَحْمُد َّلِلَّ

 .(ٙ)"فٌكون مربوبا ال ربا، ألن رّب األرباب ال ٌنبؽً أن ٌكون له ولد
لٌس له شرٌن فً  و، أي:"[ٌَٔٔٔكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن{ ]اإلسراء : }َولَْم لوله تعالى: 
 .(2)"ألوهٌته

                                                             
 .1ٙ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .(2ٖ5ٕ ،2ٖٕٙ) البخاري رواه(ٕ)
 ،( 52ٕ٘) ٌعلى وأبو ،( 5ٓ٘/  ٔ) والحاكم ،( 5ٙ1) حبان وابن ،( ٕ٘ٗ ،5ٖٔ/  ٔ) أحمد رواه ،( صحٌح(ٖ)
 أن المول وجملة: لال ثم خبلؾ من حولها دار ما ونالش( 55ٔ) الصحٌحة فً طرله األلبانً الشٌخ عدد ولد ،

 .رواٌة من صحٌح الحدٌث
 .5ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .15٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
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فٌكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة ؼٌره ضعٌفا، وال ٌكون إلها من ٌكون  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"محتاجا إلى معٌن على ما حاول، ولم ٌكن منفردا بالُملن والسلطان

 .(ٕ)"له عبدة األصنام وؼٌرهمأي: كما لا لال السمعانً:" 
{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  ًٌّ ِمَن الذُّّلِ لٌس بذلٌل فٌحتاج إلى  ، أي:"[ٔٔٔ}َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل

ًّ والنصٌر  .(ٖ)"الول
ٌمول: ولم ٌكن له حلٌؾ حالفه من الذّل الذي به، ألن من كان ذا حاجة  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"إلى نصرة ؼٌره، فذلٌل مهٌن، وال ٌكون من كان ذلٌبل مهٌنا ٌحتاج إلى ناصر إلها ٌطاع
أي : لٌس بذلٌل فٌحتاج أن ٌكون له ولً أو وزٌر أو مشٌر ، بل هو  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)"ال شرٌن له ، وممدرها ومدبرها بمشٌبته وحده ال شرٌن له تعالى شؤنه خالك األشٌاء وحده
{ ]اإلسراء : لوله تعالى:وفً   ًٌّ ِمَن الذُّّلِ  ، وجهان:[ٔٔٔ}َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل
 .(ٙ). وهذا لول مجاهدلم ٌحالؾ أحدا ولم ٌبتػ نصر أحدأحدهما : 
ز به من ذل :ٌعنً لال ٌحٌى بن سبلم:"   .(2)"لم ٌكن له صاحب ٌتعزَّ
 .(1)"لم ٌحتج إلى أن ٌنتصر بؽٌره :أي لال الزجاج:" 

ًٌّ من الٌهود والنصارى ألنهم أذل الناس ، لاله الكلبً الثانً: لم ٌكن له ول
(5). 

مه تعظًٌما تاًما بالثناء علٌه  ، أي:"[ٔٔٔ}َوَكبِّْرهُ تَْكبًٌِرا{ ]اإلسراء : لوله تعالى:  وعّظِ
 .(ٓٔ)"وعبادته وحده ال شرٌن له، وإخبلص الدٌن كله له

ٌمول: وعظم ربن ٌا دمحم بما أمرنان أن تعظمه به من لول وفعل، وأطعه  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"فٌما أمرن ونهان

ةً  :أي لال الزجاج:"  مه عَظَمة تامَّ  .(ٕٔ)"عّظِ
 .(ٖٔ)"أي: وعظمه عن أن ٌكون له شرٌن أو ولً لال البؽوي:" 

عن ابن عباس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أول من ٌدعى إلى الجنة ٌوم المٌامة الذٌن  
 .(ٗٔ)ٌحمدون هللا فً السراء والضراء"

شكر ما شكر عن لتادة أن عبد هللا بن عمرو لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الحمد هلل رأس ال 
 .(٘ٔ)هللا عبد ال ٌحمده"

                                                             
 .15٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘/ٗتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .15٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٓ٘/2ٔ، وتفسٌر الطبري:ٗٗٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .ٖٕ٘:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾالتفسٌر  (2)
 .ٕ٘ٙ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٕ/ٖانظ: النكت والعٌون: (5)
 .٘ٙٔ/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٓ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 ٕٓ٘/  ٔ: الحاكم وصححه ،ٖٓٔ/  ٔ الصؽٌر المعجم وفً ،5ٔ/  ٕٔ: الكبٌر المعجم فً الطبرانً أخرجه(ٗٔ)

 حماد بن نصر وفٌه ،2ٔٗ/  ٕ الشعب فً للبٌهمً المشكاة فً وعزاه ،5ٙ/  ٘: الحلٌة فً نعٌم أبو وأخرجه
 بن لٌس أحدها وفً بؤسانٌد، الثبلثة فً الطبرانً رواه( : 5٘/  ٓٔ) المجمع فً الهٌثمً لال. ضعٌؾ وهو
 البزار ورواه الصحٌح رجال رجاله وبمٌة وؼٌره المطان ٌحٌى وضعفه وؼٌرهما والثوري وشعبة ثمة الربٌع
 فً األلبانً وضعفه ،5ٗ/  ٘: السنة شرح فً، و5ٖٔ/٘والبؽوي فً التفسٌر: وأخرجه". حسن وإسناده بنحوه
 . 5ٗ-5ٖ/  ٕ: الضعٌفة األحادٌث سلسلة

/  ٕ: المشكاة فً كما اإلٌمان لشعب الجامع فً والبٌهمً ،ٕٗٗ/  ٓٔ: المصنؾ فً الرزاق عبد أخرجه(٘ٔ)
 فً والدٌلمً الحدٌث ؼرٌب فً الخطابً ورواه. ٓ٘/  ٘: السنة شرح ، و5ٖٔ/٘فً التفسٌر:والبؽوي  ،2ٔٗ
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عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن أفضل الدعاء الحمد هلل وأفضل الذكر ال  
 .(ٔ)إله إال هللا"
عن سمرة بن جندب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أحب الكبلم إلى هللا تعالى أربع: ال إله إال  
 .(ٕ)وهللا أكبر وسبحان هللا والحمد هلل ال ٌضرن بؤٌهن بدأت"هللا 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌعلِّم أهله هذه اآلٌة " لال لتادة:  ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا :}ذُكر لنا أن نب اْلَحْمُد َّلِلَّ
 ًٌّ الصؽٌر من أهله  {ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ تَْكبًٌِرا َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل

 .(ٖ)"والكبٌر
ال :}إن التوراة كلها فً خمس عشرة آٌة من بنً إسرابٌل، ثم تبل  لال ابن عباس:" 

ِ إِلًَها آَخرَ   .(ٗ)"{تَْجعَْل َمَع َّللاَّ
 الفوابد:
 صفات الكمال. أنه سبحانه أمر نبٌه بحمده ألنه المستحك ألن ٌحمد لما اتصؾ به من -ٔ

هو الثناء باللسان، وبالفعل هو تعظٌم المنعم على إحسانه إلى عباده  والحمد :"
 . (٘)" وهو الشكر
إثبات الحمد له سبحانه متضمن إلثبات جمٌع الكماالت التً ال ٌستحك وإن 

ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ٌنافً كمال الحمد من الولد ، الحمد المطلك إال من بلػ ؼاٌتها
والشرٌن والولً من الذل ـ أي: من فمر وحاجة ـ، فهو سبحانه ال ٌوالً أحدا من خلمه 

 من أجل ذلة وحاجة إلٌه.
تنزٌه هللا عن الولد لكمال صمدٌته وؼناه وتعبد كل شًء له فاتخاذ الولد ٌنافً ذلن لال  -ٕ

 اآلٌة. {لالوا اتخذ هللا ولداً سبحانه هو الؽنً}هللا تعالى 
 لشرٌن فً الملن المتضمن تفرده بالربوبٌة واأللوهٌة وصفات الكمال.ا تنزٌه هللا عن -ٖ

نفً الوالٌة من الذل التً تحمٌه وتمنعه وتإٌده وتحفظه ألنه لوي عزٌز ؼنً عن من  -ٗ
سواه. أما الوالٌة التً على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده فلم ٌنفها المذكورة 

أال إن }ولوله:  {منوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النورهللا ولً الذٌن آ}وهً بموله تعالى: 
فمن كان مإمناً تمٌاً  {أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن آمنوا وكانوا ٌتمون
 ً  .(ٙ)كان هلل ولٌاً، فؤثبتها سبحانه للمإمنٌن المتمٌن تفضبلً منه وإحسانا

فً الوجود من األسباب  وكل ما هللا سبحانه لٌس له ظهٌر وال ولً من الذلفإن 
فهو خالمه وربه وملٌكه، فهو الؽنً عن كل ما سواه، وكل ما سواه فمٌر إلٌه، بخبلؾ 
الملون المحتاجٌن إلى ظهرابهم وهم فً الحمٌمة شركاإهم فً الملن، وهللا تعالى لٌس له 

ى كل شرٌن فً الملن، بل ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له، له الملن وله الحمد وهو عل
 .شًء لدٌر

                                                                                                                                                                               

 .1ٔٗ/  ٖ: للمناوي المدٌر فٌض: انظر. عمرو وابن لتادة بٌن منمطع وهو ثمات رجاله بسند الفردوس
 حسن حدٌث هذا: "ولال ،ٕٖ٘/  5: مستجابة المسلم دعوة أن جاء ما باب الدعوات فً الترمذي أخرجه(ٔ)

 ماجه وابن( 1ٗٔ-1ٗٓ) ص واللٌلة الٌوم عمل فً والنسابً إبراهٌم بن موسى حدٌث من إال نعرفه ال ؼرٌب،
 الظمآن موارد من( 21٘) ص حبان ابن وصححه 5ٕٗٔ/  ٕ( 1ٖٓٓ) برلم الحامدٌن فضل باب األدب فً

/  ٘: السنة شرح ، وٓٗٔ-5ٖٔ/٘التفسٌر:البؽوي فً  وأخرجه الذهبً ووافمه ٖٓ٘/  ٔ: المستدرن فً والحاكم
 .1ٗٗ/  ٖ: الصحٌحة األحادٌث سلسلة فً األلبانً وذكره ،5ٗٗ
والبؽوي فً . 1٘ٙٔ/  ٖ( : 2ٖٕٔ) برلم المبٌحة باألسماء التسمٌة كراهٌة باب اآلداب فً مسلم أخرجه(ٕ)

 .5/  ٘: السنة شرح، وٓٗٔ/٘التفسٌر:
 .5ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٓ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
شرح ، وانظر: 2ٙ، الحمبلوي: «المفٌد باألصل والتحلً التملٌد عن التخلً» بـ المسمى التوحٌد كتابانظر:  (٘)

 .1ٔالعمٌدة الواسطٌة للهراس:
 .2ٔ-2ٓ:الواسطٌة العمٌدة على األصولٌة واألجوبة األسبلة مختصرانظر:  (ٙ)
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أن هللا نزه نفسه فً كتابه عن النمابص، تارة بنفٌها، وتارة بإثبات أضدادها، كموله  -ٔ
، ولوله تعالى: }َولُِل [ٗ-ٖ]اإلخبلص:( َولَْم ٌَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحٌد{ ٖتعالى: }لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد )

ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَ  ِ الَِّذي لَْم  { اْلَحْمُد َّلِلَّ ًٌّ ِمَن الذُّّلِ ْم ٌَكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل
َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{  ،[ٔٔ]اإلسراء: ولوله: }تَبَاَرَن الَِّذي َنزَّ
ًُّ  [ٔ]الفرلان: ُ اَل إِلَهَ إال هَُو اْلَح اْلمٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم{  . . اآلٌة، ولوله: }َّللاَّ
ِ شَُرَكاَء اْلِجنَّ َوَخَلمَُهْم َوَخَرلُوا لَهُ بَنٌَِن َوبَنَاٍت{ [ٕ٘٘]البمرة: ، ولوله: }َوَجعَلُوا َّلِلَّ
ُؾ اْلَخبٌُِر{ إلى لوله: }اَل تُْدِركُهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطٌ [ٓٓٔ]األنعام:
ا  [ٖٓٔ]األنعام: ُ ِمْن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه{ إلى لوله: }فَتَعَالَى َعمَّ ولوله: }َما اتََّخذَ َّللاَّ

ٌِْهْم َسْمعُُهْم  ولوله: [5ٕ-5ٔ]المإمنون:ٌُْشِركُوَن{  }َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَ
إلى لوله: }َوذَِلكُْم َظنُّكُُم الَِّذي َظنَْنتُْم  [ٕٓ]فصلت:َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ َوأَْبَصاُرهُْم َوُجلُوُدهُْم بِ 

ِ َمْؽلُولَةٌ  [ٖٕ]فصلت:بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم فَؤَْصبَْحتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{  ولوله: }َولَاَلِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ
ٌِْدٌِهْم{ َ فَِمٌٌر . . . اآلٌة، و[ٗٙ]المابدة:ؼُلَّْت أَ ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ لوله: }لَمَْد َسِمَع َّللاَّ
 .(ٔ)[1ٔٔ]آل عمران:َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء{

 :(ٕ)، ٌكونتكبٌره سبحانهفإن  {وكبره تكبٌراً }لوله  -٘
 بذاته باعتماد أنه واجب الوجود لذاته وأنه ؼنً عن كل موجود. :أوالً 

بؤن ٌعتمد أن كل صفة من صفاته سبحانه فهً من صفات ثانٌاً: بتكبٌره فً صفاته 
 الجبلل والكمال والعظمة والعزة وأنه منزه عن كل عٌب ونمص.

 ثالثاً: بتكبٌره فً أفعاله فنعتمد أنه ٌجري فً ملكه شًء إال وفك مشٌبته وإرادته.
ض وأنه رابعاً: تكبٌره فً أحكامه باعتماد أنه ملن مطاع له األمر والنهً والرفع والخف

ال اعتراض ألحد علٌه فً شًء من أحكامه ٌعز من ٌشاء وٌذل من ٌشاء. ال ٌسؤل عما 

 ٌفعل وهم ٌسؤلون.
خامساً: تكبٌره فً أسمابه فبل ٌذكر إال بؤسمابه الحسنى وال ٌوصؾ إال بصفاته الممدسة 

أنه كان ٌمول إذا تعز: " }الحمد  :"روى اإلمام أحمد عن معاذ الجهنً أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى آخر  ،[ٔٔٔهلل الذي لم ٌتخذ ولدا ولم ٌكن له شرٌن فً الملن{ ]اإلسراء: 

 . (ٖ)"السورة
وفً بعض اآلثار : أنها ما لربت فً بٌت فً لٌلة فٌصٌبه سرق أو  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)"آفة
 وٌدي فً ٌده ، فؤتى على عن أبً هرٌرة لال : خرجت أنا ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصروي 

ما بلػ بن ما أرى ؟". لال : السمم والضّر ٌا رسول  ل رث الهٌبة ، فمال : "أي فبلن ،رج
هللا. لال : "أال أعلمن كلمات تذهب عنن السمم والضر ؟". لال : ال لال : ما ٌسرنً بها أن 

 ولال : "وهل ٌدرن أهل بدر وأهل شهدت معن بدًرا أو أحًدا. لال : فضحن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أحد ما ٌدرن الفمٌر المانع ؟". لال : فمال أبو هرٌرة : ٌا رسول هللا ، إٌاي فعلمنً لال : 

توكلت على الحً الذي ال ٌموت ، الحمد هلل الذي لم ٌتخذ ولًدا ، ولم »فمل ٌا أبا هرٌرة : 

ًّ «بره تكبًٌراٌكن له شرٌن فً الملن ، ولم ٌكن له ولً من الذل ، وك . لال : فؤتى عل
 ل : للت : ٌا رسول هللا ، لم أزلرسول هللا ولد َحُسنَت حالً ، لال : فمال لً : "َمْهٌم". لا

 .(٘)"ألول الكلمات التً علمتنً
 «(، والحمد هلل وحدهاإلسراءآخر تفسٌر سورة )»

                                                             
 .15ٔ-11ٔ/ٔانظر: التسعٌنٌة: (ٔ)
 .2ٔ:الواسطٌة العمٌدة على األصولٌة واألجوبة األسبلة مختصرانظر:  (ٕ)
 .15ٖ/ٕٗ(:صٕ٘ٙ٘ٔالمسند) (ٖ)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .( : "وفٌه موسى بن عبٌدة الربذي وهو ضعٌؾ"ٕ٘/2( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٕ/ٕٔمسند أبى ٌعلى )(٘)

 ".إسناده ضعٌؾ وفً متنه نكارة :"ٖٔٔ/٘ولال ابن كثٌر:
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الكهؾ» تفسٌر سورة 

 :سورة نزلت بعد ترتٌب المصحؾ،فً  «الثامنة عشر»هً السورة «: الكهؾ»سورة 
( مابة وست عند ٙٓٔ، و)عند الكوفٌٌن عشرةومابة ( ٓٔٔ) :وعدد آٌاتها ،(ٔ)«الؽاشٌة»

( مابة وإحدى عشرة عند البصرٌٌن. ٔٔٔ( مابة وخمس عند الحجازٌٌن، و)٘ٓٔو) الشامٌٌن،
ستة آالؾ وثلثمابة  (ٖٙٓٙ) :وحروفها ،وسبعونألؾ وخمسمابة وتسع  (25٘ٔ: )وكلماتها
 .(ٕ)وست
}إِالَّ لَِلٌٌل{ ]الكهؾ : ، [ٖٔ}َوِزْدنَاهُْم هًُدى{ ]الكهؾ :  :المختلؾ فٌها إحدى عشرة آٌةو
ٍء َسبَبًا{ ]الكهؾ : ، [ٕٖ}َزْرًعا{ ]الكهؾ : ، [ٖٕ}ذَِلَن َؼًدا{ ]الكهؾ : ، [ٕٕ ًْ ، [1ٗ}ِمْن كُّلِ َش
، [1٘}فَؤَتْبََع َسبًَبا{ ]الكهؾ : ، [1ٙ}ِعْنَدَها لَْوًما { ]الكهؾ : ، [ٖ٘أَبًَدا{ ]الكهؾ : }َهِذِه 
 .(ٖ) [ٖٓٔفى موضع }ِاأْلَْخَسِرٌَن أَْعَماًل{ ]الكهؾ : « ذرٌته»

 .(ٗ)«األلؾ»:فواصل آٌاتها على و
 :أسماء السورة 
 :ةالتولٌفٌ اإهااسم -أوال : 
  :الكهؾ»سورة اإلسم اِلول:» 

وجمعه: : كالمؽارة فً الجبل إال أنه أوسع منها، فإذا صؽر فهو ؼار، «الكهؾ»
 : (ٙ)الشاعر . لال(٘)«كهوؾ»

 وكنَت لهم َكْهفاً حصٌناً وُجنَّةٌ ... ٌإول إلٌها كهلها وولٌدها
 ، وذلن فً أحادٌث، منها:-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد وردت هذه التسمٌة فً كبلم النبً 
 أول من آٌات عشر حفظ من»: لال ،وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الدرداء أبًعن  

 .(2)«الدجال فتنة من عصم الكهؾ سورة
من لرأ سورة الكهؾ فى ٌوم الجمعة أضاء له من »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً سعٌد، أن النبً 

 .(1)«النور ما بٌن الجمعتٌن
، كابن -رضوان هللا تعالى علٌهم-عند الصحابة الكرام «الكهؾ»ولد ورجدت تسمٌتها بسورة
 مسعود والبراء بن عازب:

فى بنى إسرابٌل والكهؾ ومرٌم وطه واألنبٌاء هن من العتاق األول  »لال ابن مسعود: 
 .(5)«وهن من تبلدى

                                                             
 .2ٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .52ٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .52ٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 .52ٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٗ)
 ..2ٖٗ/ٕٗ، وتاج العروس:ٔٔ/ٕ، والعباب الزاخر:1ٖٓ،ٖانظر: العٌن: (٘)
، والزبٌدي فً تاج ٔٔ/ٕ، والصؽانً فً العباب:1ٖٓ،ٖلم أجده، والبٌت من شواهد الخلٌل فً العٌن: (ٙ)

 .2ٖٗ/ٕٗالعروس:
، رلم 2ٔٔ/ٗ( وأبو داود )1ٓ5، رلم ٘٘٘/ٔ( ومسلم )2ٕٙٓٔ، رلم 5ٙٔ/٘أحمد )أخرجه . صحٌح(2)

( ولال: 5ٖٖٔ، رلم 55ٖ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: الحاكم )212ٓٔ، رلم ٖٕٙ/ٙ( ، والنسابى فى الكبرى )ٖٕٖٗ
 ،ٕٖٔ/ 1ٖ/ 2 «المرآن فضابل» فً عبٌد أبو أخرجه، و(25ٖ٘، رلم 5ٕٗ/ٖ) صحٌح اإلسناد. والبٌهمى

 .21ٙ و 21٘ حبان وابن، مسلم شرط على وإسناده
 .(25ٕ٘، رلم 5ٕٗ/ٖ( ولال: صحٌح اإلسناد. والبٌهمى )5ٕٖٖ، رلم 55ٖ/ٕأخرجه الحاكم )(1)
 .(1٘2ٖ٘، رلم 1ٕ٘/2أخرجه ابن أبى شٌبة )(5)
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جانبه حصان  كان رجل ٌمرأ فً داره سورة الكهؾ، وإلى»عن البراء بن عازب. لال:  
له مربوط بشطنٌن، حتى ؼشٌته سحابة، فجعلت ]تدنو و[ تدنو، حتى جعل فرسه ٌنفر 

، فذكر ذلن له ]ولص علٌه[ -ملسو هيلع هللا ىلص  -منها. لال الرجل: فعجبت لذلن، فلما أصبح أتى النبً 
 .(ٔ)«"تلن السكٌنة تنزلت للمرآن": -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال رسول هللا 

المشهور، وهو اسم تولٌفً كما  هو «الكهؾ»فدلّت تلن االحادٌث تدل على أن اسم سورة 
 رضوان هللا علٌهم أجمعٌن.-وعن صحابته -ملسو هيلع هللا ىلص-ثبت عن رسولنا الكرٌم

 :وجه التسمٌة  

إذ وردت ، (ٕ)؛ الشتمالها على لصة أصحاب أهل الكهؾ بتفصٌلها«الكهؾ»سمٌت سورة 
أربع  «الكهؾ»فً هذه السورة حصرا، دون ؼٌرها من السور، فجاءت بصٌؽة «الكهؾ»كلمة
 .(ٗ)«كهفهم»، ومرتٌن مضافة إلى ضمٌر الؽابب(ٖ)مرات

 :ًأصحاب الكهؾ»سورة  اإلسم الثان:» 
، (٘)، فً مصحؾ نسخ فً المرن الحادي عشر الهجري«أصحاب الكهؾ»وسمٌت بسورة

 ، منها:-ملسو هيلع هللا ىلص-النبًكما وردت هذه التسمٌة فً أحادٌث روٌت عن 
أال أخبركم بسورة مؤلت »: -ملسو هيلع هللا ىلص-، عن النبً-رضً هللا عنها-عن أّم المإمنٌن عابشة  

عظمتها ما بٌن السماء واألرض ولكاتبها من األجر مثل ذلن ومن لرأها ٌوم الجمعة 
لرأ الخمس األواخر منها ؼفر له ما بٌنه وبٌن الجمعة األخرى وزٌادة ثبلثة أٌام ومن 

 .(ٙ)"عند نومه بعثه هللا أى اللٌل شاء سورة أصحاب الكهؾ
عن النواس بن سمعان الكبلبً لال: ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الدجال ذات ؼداة، فخفض فٌه  

[ رسول هللا صلى ٔٔ٘ورفع حتى ظنناه فً طابفة النخل، لال: فانصرفنا من عند ]ص:
لال: للنا: ٌا رسول هللا، « ما شؤنكم؟»هللا علٌه وسلم ثم رجعنا إلٌه فعرؾ ذلن فٌنا فمال: 

ؼٌر »الدجال الؽداة فخفضت فٌه ورفعت حتى ظنناه فً طابفة النخل لال: ذكرت 
الدجال أخوؾ لً علٌكم، إن ٌخرج وأنا فٌكم فؤنا حجٌجه دونكم، وإن ٌخرج ولست فٌكم 
فامرإ حجٌج نفسه وهللا خلٌفتً على كل مسلم، إنه شاب لطط عٌنه طافبة شبٌه بعبد 

ٌخرج ما »لال: « سورة أصحاب الكهؾ العزى بن لطن، فمن رآه منكم فلٌمرأ فواتح
، لال: للنا: ٌا رسول هللا، وما «بٌن الشام والعراق، فعاث ٌمٌنا وشماال، ٌا عباد هللا اثبتوا

أربعٌن ٌوما، ٌوم كسنة، وٌوم كشهر، وٌوم كجمعة وسابر »لبثه فً األرض؟ لال: 
نة أتكفٌنا فٌه صبلة ٌوم؟ ، لال: للنا: ٌا رسول هللا، أرأٌت الٌوم الذي كالس«أٌامه كؤٌامكم

، لال: للنا: ٌا رسول هللا، فما سرعته فً األرض؟ لال: «ال، ولكن الدروا له»لال: 
كالؽٌث استدبرته الرٌح فٌؤتً الموم فٌدعوهم فٌكذبونه وٌردون علٌه لوله فٌنصرؾ »

ه عنهم فتتبعه أموالهم وٌصبحون لٌس بؤٌدٌهم شًء، ثم ٌؤتً الموم فٌدعوهم فٌستجٌبون ل

                                                             
 نزول: الصبلة: مسلم صحٌح، 2٘/5: الكهؾ فصل: المرآن فضابل: البخاري صحٌح، 5ٖٕ/ٗ: المسند (ٔ)

 ماجاء: المرآن فضابل: الترمذي سنن، ٘ٗ/ٕ األشراؾ تحفة فً كما والنسابً. 1ٗ٘/ٔ: المرآن لمراءة السكٌنة
 .ٖ٘/ٕ األشراؾ تحفة فً كما والنسابً ٔٙٔ/٘: الكهؾ سورة فً
 .52ٕ/ٔانظر: البصابر: (ٕ)
لٌِِم َكانُوا ِمْن اآلٌات:  (ٖ) ٌَاتَِنا َعَجبًا )}أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِؾ َوالرَّ َنا 5آ ( إِْذ أََوى اْلِفتٌَْةُ إَِلى اْلَكْهِؾ فََمالُوا َربَّ

({ ٔٔ( فََضَرْبنَا َعلَى آَذانِِهْم فًِ اْلَكْهِؾ ِسنٌَِن َعَدًدا )َٓٔربَّنَا آِتنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً َوَهٌِّْا لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا )
ُ ، [ٔٔ - 5]الكهؾ :  َ َفؤُْووا إَِلى اْلَكْهِؾ ٌَْنشُْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمتِِه َوٌَُهٌِّْا لَُكمْ }َوإِِذ اْعتََزْلت  ُموهُْم َوَما ٌَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ

 .[ٙٔ({ ]الكهؾ : ِٙٔمْن أَْمِركُْم ِمْرفَمًا )
َماِل َوهُْم فًِ }َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْلٌَ اآلٌتٌن:  (ٗ) ِمٌِن َوإِذَا َؼَربَْت تَْمِرُضُهْم ذَاَت الّشِ

ًٌّا ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فََلْن تَِجَد لَهُ َوِل ِ َمْن ٌَْهِد َّللاَّ ٌَاِت َّللاَّ }َولَبِثُوا ، [2ُٔمْرِشًدا{ ]الكهؾ :  فَْجَوةٍ ِمْنهُ ذَِلَن ِمْن آ
 .[ٍٕ٘ة ِسنٌَِن َواْزَداُدوا تِْسعًا{ ]الكهؾ : فًِ َكْهِفِهْم ثبََلَث ِمابَ 

جاء فً مصحؾ مخطوط على الورق، لام بنسخه: عبدهللا بن ٌحٌى بن حسن الفٌاض، من شهر محرم  (٘)
 هـ، وهو من مخطوطات بٌت المرآن فً البحرٌن.11ٕٔالحرام سنة 

 .5ٖٗ/٘(:ص1ٗٗٗ، جامع األحادٌث)ابن مردوٌه، والدٌلمى عن عابشة(ٙ)
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وٌصدلونه فٌؤمر السماء أن تمطر فتمطر، وٌؤمر األرض أن تنبت فتنبت، فتروح علٌهم 
، لال: " ثم ٌؤتً الخربة «سارحتهم كؤطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأدره ضروعا

فٌمول لها: أخرجً كنوزن فٌنصرؾ منها فٌتبعه كٌعاسٌب النحل، ثم ٌدعو رجبل شابا 
مطعه جزلتٌن ثم ٌدعوه فٌمبل ٌتهلل وجهه ٌضحن، فبٌنما ممتلبا شبابا فٌضربه بالسٌؾ فٌ

هو كذلن إذ هبط عٌسى ابن مرٌم بشرلً دمشك عند المنارة البٌضاء بٌن مهرودتٌن 
واضعا ٌدٌه على أجنحة ملكٌن إذا طؤطؤ رأسه لطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللإلإ 

، لال: «نفسه منتهى بصرهوال ٌجد رٌح نفسه، ـ ٌعنً أحدا ـ إال مات ورٌح »"، لال: 
ثم ٌوحً »، لال: «فٌلبث كذلن ما شاء هللا»، لال: «فٌطلبه حتى ٌدركه بباب لد فٌمتله»

، لال: «هللا إلٌه أن حوز عبادي إلى الطور فإنً لد أنزلت عبادا لً ال ٌدان ألحد بمتالهم
ألنبٌاء: " وٌبعث هللا ٌؤجوج ومؤجوج وهم كما لال هللا: }وهم من كل حدب ٌنسلون{ ]ا

[ لال: " فٌمر أولهم ببحٌرة الطبرٌة فٌشرب ما فٌها ثم ٌمر بها آخرهم فٌمولون: لمد 5ٙ
كان بهذه مرة ماء، ثم ٌسٌرون حتى ٌنتهوا إلى جبل بٌت الممدس فٌمولون: لمد لتلنا من 
فً األرض، فهلم فلنمتل من فً السماء، فٌرمون بنشابهم إلى السماء فٌرد هللا علٌهم 

حمرا دما، وٌحاصر عٌسى ابن مرٌم وأصحابه حتى ٌكون رأس الثور ٌومبذ نشابهم م
خٌرا ألحدهم من مابة دٌنار ألحدكم الٌوم، فٌرؼب عٌسى ابن مرٌم إلى هللا وأصحابه 

فٌرسل هللا علٌهم النؽؾ فً رلابهم فٌصبحون فرسى موتى كموت نفس واحدة، « ،»
مؤلته زهمتهم ونتنهم ودماإهم، وٌهبط عٌسى وأصحابه فبل ٌجد موضع شبر إال ولد 

فٌرؼب عٌسى إلى هللا وأصحابه، فٌرسل هللا علٌهم طٌرا كؤعناق البخت، فتحملهم 
فتطرحهم بالمهبل وٌستولد المسلمون من لسٌهم ونشابهم وجعابهم سبع سنٌن، وٌرسل 
هللا علٌهم مطرا ال ٌكن منه بٌت وبر وال مدر، فٌؽسل األرض فٌتركها كالزلفة " لال: 

ثم ٌمال لؤلرض أخرجً ثمرتن وردي بركتن فٌومبذ تؤكل العصابة الرمانة، »
وٌستظلون بمحفها وٌبارن فً الرسل حتى إن الفبام من الناس لٌكتفون باللمحة من اإلبل، 
وإن المبٌلة لٌكتفون باللمحة من البمر، وإن الفخذ لٌكتفون باللمحة من الؽنم فبٌنما هم 

ت روح كل مإمن وٌبمى سابر الناس ٌتهارجون كما كذلن إذ بعث هللا رٌحا فمبض
 .(ٔ)«تتهارج الحمر فعلٌهم تموم الساعة

وروى إسماعٌل بن رافع عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
أال أدلكم على سورة شٌعها سبعون ألؾ ملن حٌن نزلت مؤل فضلها ما بٌن السماء »

سورة أصحاب الكهؾ من »؟. لالوا بلى ٌا رسول هللا. لال: « ٌها مثل ذلنواألرض لتال
لرأها ٌوم الجمعة ؼفر له إلى الجمعة األخرى وزٌادة ثبلثة أٌام ولٌالٌها مثل ذلن، 

 .(ٕ)"وأعطً نورا ٌبلػ به السماء وولً فتنة الدجال
أنها »بن ابً عبٌد:كما وردت هذه التسمٌة فً كبلم بعض السلؾ، إذ اخرج ابن سعد عن صفٌة 

 .(ٖ)«سمعت عمر بن الخطاب ٌمرأ فً صبلة الفجر بسورة أصحاب الكهؾ
، وسعٌد (ٖ)، والماسمً(ٕ)، والىلوسً(ٔ)ومن المفسرٌن من ذكر هذه التسمٌة، السٌوطً 

 .(ٗ)وسعٌد حوى

                                                             
ذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث عبد  ، ولال:"ٓٔ٘/ٗ(:صٕٕٓٗاخرجه الترمذي) (ٔ)

 «صحٌح»". حكم األلبانًالرحمن بن ٌزٌد بن جابر
 .ٖٙٗ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٗٗٔ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٕ)

أال أخبركم بسورة مؤل »عن إسماعٌل بن رافع، لال: " بلؽنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  »وأما رواٌة ابن الضرٌس:
؟ . سورة الكهؾ من لرأها ٌوم الجمعة ؼفر هللا له بها شٌعها سبعون ألؾ ملنعظمتها ما بٌن السماء واألرض، 
السماء، وولً من فتنة الدجال، ومن لرأ ثبلثة أٌام بعدها، وأعطً نورا ٌبلػ إلى إلى الجمعة األخرى، وزٌادة 

. فضابل المرآن البن «الخمس آٌات من خاتمتها حٌن ٌؤخذ مضجعه من فراشه، حفظه وبعث من أي اللٌل شاء
 5ٙ(:صٖٕٓالضرٌس)

 .2ٖٗ/1أخرجه ابن سعد فً طبماته: (ٖ)
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 :وجه التسمٌة 
من األمن لال المهاٌمً:"سمٌت بها الشتمالها على لصة أصحابه الجامعة فوابد اإلٌمان باهلل، 

الكلً عن االعداء، واإلؼناء الكلً عن االشٌاء، والكرامات العجٌبة، وهذا من أعظم مماصد 
 .(٘)المرآن"
، وهو مستنبط من لصة أصحاب الكهؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو اسم تولٌفً ثبت من أحادٌث الرسول 

 . «أصحاب الكهؾ»هً بمعنى سورة  «الكهؾ»التً عنت بها السورة، فسورة 
 :الحائلة»سورة :اإلجتهادياسمها  -ثانٌا»  

حال الشىء بٌنى وبٌنن، ، ٌمال: الحاجز: الحابل بٌن الشٌبٌنو، الحاجزة :أي: «الحابلة»
 .(ٙ)أى: حجز

، واستدلوا بحدٌث (1)، والسٌوطً(2)عند األلوسً «الحابلة»ولد وردت تسمٌتها بسورة
سورة الكهؾ التً تدعى فً التوراة الحابلة، تحول بٌن  »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-ابن عباس أن النبً
 .(5)«لاربها وبٌن النار
 . (ٓٔ)«لارئ الكهؾ تدعى فى التوراة الحابلة تحول بٌن لاربها وبٌن النار»وروي اٌضا:

 :وجه التسمٌة 
أنها تحاجج ، بمعنى: تحجز بٌن لاربها وبٌن النار، أنها «الحابلة»وجه تسمٌتها بسورة

 .(ٔٔ)وتخلصه من الزبانٌة النار فتمنعه من دخولأنها ، ولٌل: وتخاصم عنه
ٌإخذ من تعبٌره بمارئ أن المراد المواظب على لراءتها فً كل ٌوم أو  لال المناوي:" 

فً كل لٌلة ال من لرأها أحٌانا ثم ٌترن وٌحتمل أن المراد فً لٌلة الجمعة وٌومها الستحباب 
 .(ٕٔ)"لراءتها فٌهما
، ال تستند على حدٌث صحٌح، علٌه فإنها «الحابلة»بؤن تسمٌتها بسورةوٌجدر المول  

 وهللا أعلم.-التعد من اسمابها التولٌفٌة 
  :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 :ألوالاختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على 
، (ٗ)ولتادة، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، والحسن(ٔ)، وابن الزبٌر(ٖٔ)أنها مكٌة كلها. لاله ابن عباسأحدها: 
، وابن أبً (2)، وأبو اللٌث السمرلندي(ٙ)، والماترٌدي(٘)، وبه لال ٌحٌى بن سبلم(ٗ)ولتادة

                                                                                                                                                                               
 ، 1ٓٔ/ٔ، واإلتمان:1ٓٔ، 2ٓٔانظر: أسرار ترتٌب المرآن: (ٔ)
 .15ٔ/1نً:انظر: روح المعا (ٕ)
 .ٖ/2انظر: محاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .ٖ٘ٗٔ/ٙانظر: األساس بالتفسٌر: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر المهاٌمً: (٘)
 .ٖٗٗ/ٔ، وؼرٌب الحدٌث:ٕٖٖ/٘انظر: لسان العرب: (ٙ)
 .15ٔ/1انظر: روح المعانً: (2)
 .5ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان: (1)
تفرد به دمحم بن عبد الرحمن  :"لال، وضعفه. 12/ٗ(:صٖٕٕٕأخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان) (5)

 ".هذا، وهو منكر]الجدعانً[
 .(ٖٓٓ/ٔوأخرجه أٌضا: الرافعى )
 فً ضعٌؾ الجامع 5ٕٕٖ)ضعٌؾ( انظر حدٌث رلم: 

منكر  .وفٌه سلٌمان بن لارع. -رضً هللا عنه-، من حدٌث ابن عمر(5ٔٙٗ، رلم ٕ٘ٔ/ٖأخرجه الدٌلمى )(ٓٔ)
 .الحدٌث

الجدعانً ضعفه أبو حاتم وؼٌره وفٌه أٌضا سلٌمان بن مرلاع أورده الذهبً فً  لال المناوي:"
الضعفاء والمتروكٌن ولال العمٌلً: منكر الحدٌث وإسماعٌل بن أبً أوٌس لال النسابً: ضعٌؾ ولال الذهبً: 

  ٙٙٗ/ٗ". انظر: فٌض المدٌر:صدوق صاحب مناكٌر وهذا الحدٌث والحدٌثان بعده سندها واحد وطرٌمها متحد
 .٘ٔٔ/ٗ، وفتح المدٌر:1ٔٔ، ٕٙ/ٕانظر: التٌسبر بشرح الجامع الصؽٌر: (ٔٔ)
 .2ٙٗ/ٗفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .النحاس فً ناسخه وابن مردوٌه، وعزاه إلى ٖٗ٘/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖٔ)
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، (ٖٔ)، والسٌوطً(ٕٔ)، والبؽوي(ٔٔ)، وعبدالماهر الجرجانً(ٓٔ)، والواحدي(5)، والثعلبً(1)زمنٌن
 .(ٗٔ)وابن كثٌر
 .(٘ٔ)"إجماع المفسرٌنوهذا  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٙٔ)"السورة مكٌة باالتفاق لال الفٌروزآبادي:" 

 .(2ٔ)"هى مكٌة كلها فى المشهور واختاره جمع من العلماء لال المراؼً:" 
، فإنها مدنٌة. وهذا مروي عن [1ٕ}َواْصِبْر نَْفَسَن{ ]الكهؾ:  الثانً: أنها مكٌة، إال لوله تعالى:

 .(5ٔ)، ولتادة أٌضا(1ٔ)ابن عباس أٌضا
، [1ٕ}َواْصِبْر نَْفَسَن{ ]الكهؾ:  نزلتا فً المدٌنة، وهما: لوله تعالى:: أنها مكٌة، إال آٌتٌن الثالث

 .(ٕٓ). وهذا مروي عن الحسن[1ٕ}َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا{ ]الكهؾ: ولوله تعالى: 
. لاله (ٕٔ)السابعة اآلٌة ؼاٌة إلى السورة أول منإال سبع آٌات:  .مكٌة جمٌعهاأنها الرابع: 
 .(ٕٕ)مماتل

. لاله فمدنٌة (ٔٓٔ)إلى ؼاٌة آٌة  (1ٖ)ومن آٌة  (،1ٖ:)مكٌة إال آٌة أنها الخامس: 
 .(ٖٕ)الزمخشري

 اإلسراء»مع سورة « الكهؾ»مناسبة سورة:» 
 من وجوه المناسبة بٌن السورتٌن:

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙ/ٖورواه أبو صالح عن ابن عباس، كما فً زاد المسٌر:
 .ابن مردوٌه، وعزاه إلى ٖٗ٘/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 . دون ذكر اإلسناد.ٖٙ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٕ)
 . دون ذكر اإلسناد.ٖٙ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٖ)
 . دون ذكر اإلسناد.ٖٙ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٌٔر ٌحٌى بن سبلم:انظر: تفس (٘)
 .ٕٖٔ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: بحر العلوم: (2)
 .2ٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (1)
 .ٗٗٔ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٖاظر: درج الدرر: (ٔٔ)
 .ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/٘انظر: الدر المنثور: (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .2/ٖزاد المسٌر: (٘ٔ)
 .52ٕ/ٔالبصابر: (ٙٔ)
 .ٖٔٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً: (2ٔ)
 فً السعود أبو ذكره، وٖٙ/ٖ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٖ٘ٔٔ/ٖحكاه عنه الجرجانً فً درج الدرر: (1ٔ)

 .سٌؤتى كما ذلن تإٌد نزولها وأسباب ،(ٕٕٓ/ ٘) تفسٌره
 . دون ذكر اإلسناد.ٖٙ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (5ٔ)
 كما ذلن تإٌد أسباب النزول ولكنو ،، ولم نجده عن الحسنٖ٘ٔٔ/ٖحكاه عنه الجرجانً فً درج الدرر: (ٕٓ)

 .سٌؤتى
ِ الَِّذي أَْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكتَاَب  »وهً اآلٌات: (ٕٔ) ( لًٌَِّما ِلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن َٔولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا )}اْلَحْمُد َّلِلَّ

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسنًا ) َر اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ ( َوٌُْنِذَر الَِّذٌَن لَالُوا اتََّخَذ ٖ( َماِكثٌَِن ِفٌِه أَبًَدا )ٕلَُدْنهُ َوٌُبَّشِ
ُ وَ  ( فَلَعَلََّن بَاِخٌع ٘) ( َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلبَابِِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن ٌَمُولُوَن إاِلَّ َكِذبًاٗلًَدا )َّللاَّ

ا َعلَى اأْلَْرِض ِزٌنَةً لََها ِلنَْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن ( إِنَّا َجعَْلنَا مَ ٙنَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسفًا )
 .[«2 - ٔ({ ]الكهؾ : 2َعَمبًل )

 .2ٔ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٕ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖٕ)
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بالتسبٌح، وهذه بالتحمٌد، وهما ممترنان فً المرآن وسابر افتتحت « اإلسراء» أن سورة -ٔ
 ،[ٖ/ النصر:51التحمٌد، نحو: }فََسبِّْح بَِحْمِد َربِّن{ ]الحجر : الكبلم بحٌث ٌسبك التسبٌح 

 .  (ٔ)«سبحان هللا وبحمده»وفً الحدٌث: 
 ، فتشابهت األطراؾ أٌضا.(ٕ)اختتمت بالتحمٌد أٌضا« أن اإلسراء»كما 

، وعن لصة ولما أمر الٌهود المشركٌن أن ٌسؤلوا النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن ثبلثة أشٌاء: عن الروح -ٕ
أصحاب الكهؾ، وعن لصة ذي المرنٌن، أجاب تعالى فً آخر سورة بنً إسرابٌل عن 
السإال األول، ولد أفرد فٌها لعدم الجواب عن الروح، ثم أجاب تعالى فً سورة الكهؾ 

 عن السإالٌن اآلخرٌن، فناسب اتصالهما ببعضهما.
وهى ، [1٘اْلِعْلِم ِإالَّ لَِلًٌل{ ]اإلسراء : }َوَما أُوِتٌتُْم ِمَن «: اإلسراء»ولما ذكر تعالى فً  -ٖ

ناسب ذكر لصة موسى مع العبد الصالح ف ، تدل على كثرة معلومات هللا التً ال تحصى
 الخضر، كالدلٌل على ما تمدم. 

 {وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل}نزلت بمكة  عطاء بن ٌسار، لال:"ولد روي عن 
أتاه أحبار ٌهود، فمالوا: ٌا دمحم ألم ٌبلؽنا أنن تمول  فلما هاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة

أفعنٌتنا أم لومن؟ لال: كبل لد عنٌت، لالوا: فإنن تتلو أنا  {وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل}
: هً فً علم هللا للٌل، ولد آتاكم أوتٌنا التوراة وفٌها تبٌان كل شًء، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

.... إلى لوله  {ولو أنما فً األرض من شجرة ألبلم}ما إن عملتم به انتفعتم، فؤنزل هللا 
 .(ٖ){"إن هللا سمٌع بصٌر}
 ،[ٗٓٔولما لال تعالى فً اإلسراء: }فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِجبَْنا بِكُْم لَِفٌفًا{ ]اإلسراء :  -ٗ

بالتفصٌل والبٌان بموله: }فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربًِّ َجعَلَهُ َدكَّاَء « الكهؾ»أعمبه فً سورة 
[ إلى لوله: }َوَعَرْضَنا َجَهنََّم ٌَْوَمبٍِذ ِلْلَكافِِرٌَن َعْرًضا{ 51َوَكاَن َوْعُد َرّبًِ َحمًّا{ ]الكهؾ : 

 .(ٗ)[ٓٓٔ]الكهؾ : 
 أؼراض السورة ومماصدها 

 :عن المماصد الربٌسة التً تضمنتها هذه السورة، نمهد لذلن بنمطتٌن اثنتٌنلبل الحدٌث 
ِ الَِّذي  :األولى: بدأت السورة بوصؾ الكتاب بؤنه لٌم؛ لكونه ٌمٌم الحك، وٌُبطل الباطل }اْلَحْمُد َّلِلَّ

َر اْلُمْإِمنٌَِن ( لًٌَِّما ٔأَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا ) ِلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ َوٌُبَّشِ
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا )  .[ٕ - ٔ({ ]الكهؾ : ٕالَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ

 ولد احتوت السورة على خمسة لصص:الثانٌة: المصص هو العنصر الؽالب فً هذه السورة؛ 
 الكهؾ:أحدها: لصة أصحاب 

ففً أولها تجًء لصة أصحاب الكهؾ؛ تلن المصة التً ٌتجلى فٌها صدق اإلٌمان، ولوة 
ً عملًٌّا صارماً، ال تردد فٌه وال مواربة، فتٌة  العمٌدة، واإلعراض عن كل ما ٌنافٌها إعراضا
رأوا لومهم فً الضبلل ٌعمهون، وفً ظلمات الشرن ٌتخبطون، ال حجة لهم وال سلطان على 

مون، وأحسوا فً أنفسهم ؼٌرة على الحك، لم ٌستطٌعوا معها أن ٌبموا فً هذه البٌبة ما ٌزع
 . الضالة، فتركوا أوطانهم، واعتزلوا لومهم، وآثروا آخرتهم على دنٌاهم

 الثانٌة: لصة أصحاب الجنتٌن:
 .إبلٌس و آدم شارة إلى لصةاإل الثالثة:

                                                             
أال أخبرن »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-ما رواه أبو ذر عن النبً ، منها:«سبحان هللا وبحمده»وردت أحادٌث كثٌرة تضمنت  (ٔ)

 . «سبحان هللا وبحمدهبؤحب الكبلم إلى هللا 
 .(5ٗٔ1ٕ، رلم ٗ٘/ٙ( . وأخرجه أٌضا: ابن أبى شٌبة )2ٖٕٔ، رلم 5ٖٕٓ/ٗأخرجه مسلم )

ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن  لال تعالى: (ٕ) ِ الَِّذي لَْم  ًٌّ ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ }َولُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ َولَْم ٌَكُْن لَهُ َوِل
 .[ٔٔٔ({ ]اإلسراء : ٔٔٔتَْكبًٌِرا )

 .٘ٗ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
، وانظر: دمشك -العربً الكتاب دار طبع بعدها، وما ٗٙ للسٌوطً السور تناسب فً الدرر ناسكتانظر:  (ٗ)

 .ٖٔٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً:
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 مع العبد الصالح.  موسى لصةالرابعة: 
  .ذي المرنٌن صةلالخامسة: 

وتلتمً هذا المصص حول فكرة أساسٌة للمرآن، هً إثبات أن البعث حك، وأن المإمن 
ٌكافؤ بُحسن الجزاء، وأن الكافر ٌلمى جزاء عنته وكفره فً الدنٌا واآلخرة. وتضمنت هذه 
المصص داللة على البعث، وضرب المثل للحٌاة الدنٌا، والحشر، ونفخ الصور، وما ٌكون ٌوم 

 . بعث والنشورال
 : ونستطٌع أن نجمل مماصد هذه السورة وفك التالً

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا  :بدأت السورة بموله تعالى -ٔ }اْلَحْمُد َّلِلَّ
َر ٔ) اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم ( لًٌَِّما ِلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ َوٌُبَّشِ اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ

}لُْل ِإنََّما  :[، وختمت بموله سبحانهٖ - ٔ({ ]الكهؾ : ٖ( َماِكثٌَِن فٌِِه أَبًَدا )ٕأَْجًرا َحَسًنا )
ًَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن ٌَرْ  ُجو ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌُوَحى إِلَ

[، وهً تتحدث عن الدار ٓٔٔ({ ]الكهؾ : َٓٔٔصاِلًحا َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا )
اآلخرة أٌضاً، وعمن ٌرجو لماء ربه، وما ٌجب علٌه أثراً لهذا الرجاء واإلٌمان من عمل 

 . صالح، وتوحٌد هلل ال ٌخالطه شرن
تبللى أول السورة وآخرها: أولها ٌتحدث عن اآلخرة بطرٌك التمرٌر وهكذا ٌ

لها، وبٌان مهمة المرآن فً إثبات ما ٌكون فٌها من الجزاء؛ إنذاراً وتبشٌراً، وآخرها 
ٌتحدث عن هذه الحمٌمة التً تركزت وتمررت وٌحاكم الناس إلٌها إنها حمٌمة اإلٌمان 

 . باهلل والممرون بالعمل الصالح
}الَِّذٌَن لَالُوا  هنا أن اآلٌات األَُول من السورة تحدثت عن أمر الذٌن وٌبلحظ

ُ َولًَدا{ ]الكهؾ :  [، من إنذارهم، وبٌان كذبهم؛ وذلن هو لول الذٌن ٌشركون ٗاتََّخذَ َّللاَّ

د{ }أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواحِ  باهلل، وٌعتمدون ما ٌنافً وحدانٌته وتنزٌهه، وأن آٌة الختام لررت
وأن على من ٌإمن به، وٌرجو لماء ربه أال ٌشرن بعبادته أحداً، ، [ٓٔٔ]الكهؾ : 

فتطابك أول السورة وآخرها فً إثبات وحدانٌة هللا، وتنزٌهه سبحانه، كما تطابما فً أمر 
 . البعث والدار اآلخرة

وما بٌن بدء السورة وختامها تكرر الحدٌث عن أمر البعث؛ فجاء فً أثناء لصة  -ٕ
ب الكهؾ، التً سالها سبحانه حمٌمة من حمابك الوجود؛ كدلٌل على لدرته، لوَله أصحا
ٌَْب فٌَِها{  :سبحانه ِ َحكٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ اَل َر ٌِْهْم ِلٌَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ }َوَكذَِلَن أَْعثَْرنَا َعلَ

لررت أن  [، وجاء الحدٌث عن البعث مرة ثانٌة فً هذه السورة حٌنٕٔ]الكهؾ : 
}َولُِل اْلَحكُّ ِمْن  :الحك من هللا، وأن كلُّ امرئ مخٌر بٌن اإلٌمان أو الكفر، لال سبحانه

لَُها َوإِْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاًرا أََحاَط بِِهْم ُسَرادِ 
({ ]الكهؾ 5ٕوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوهَ بِبَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتََفمًا )ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُ 

كسبت ٌداه، لال  [ ، فهنان دار أخرى ؼٌر هذه الدار، ٌحاسب فٌها كل امرئ بما5ٕ: 
ٌْتَِنً }إِنَّا أَْنذَْرَناكُْم َعذَابًا لَِرٌبًا ٌَْوَم ٌَْنُظُر اْلَمْرُء َما لَدَّ  تعالى: َمْت ٌََداهُ َوٌَمُوُل اْلَكافُِر ٌَا لَ

 .[ٓٗكُْنُت تَُرابًا{ ]النبؤ : 
وجاء الحدٌث عن البعث فً سٌاق المثل الذي ضربه سبحانه عن صاحب الجنتٌن   -ٖ

: وزمٌله، وما كان من إنكاره لدرة هللا، وشكه فً الساعة وٌوم الحساب، وذلن لوله
ًٌْرا ِمْنَها ُمْنمَلًَبا{ ]الكهؾ : }َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَابِمَ   .[ٖٙةً َولَبِْن ُرِدْدُت إِلَى َربًِّ أَلَِجَدنَّ َخ

وجاء الحدٌث عن البعث فً المثل الذي ضربه سبحانه للحٌاة الدنٌا، }َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن   -ٗ
ٌَاُح { ]الكهؾ :  السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نََباُت اأْلَْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما تَْذُروهُ  [، ولد عمب ٘ٗالّرِ

سبحانه على هذا المثل بذكر تسٌٌر الجبال، وبروز األرض، وشمول الحشر، ووضع 
ٌْلَتَنَا َماِل َهذَا اْلِكتَاِب اَل ٌَُؽاِدُر  :الكتاب، وإشفاق المجرمٌن مما هم فٌه، ولولهم }ٌَا َو

({ 5ٗوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َواَل ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا )َصِؽٌَرةً َواَل َكبٌَِرةً إِالَّ أَْحَصاَها َوَوَجدُ 
 .[5ٗ]الكهؾ : 
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أن ٌتخذوا الشٌطان  آدم وإبلٌس، ٌحذر سبحانه أبناء آدم وفً سٌاق الحدٌث عن لصة -٘
وذرٌته أولٌاء من دونه، ثم ٌذكر سبحانه لهم أمراً من أمور اآلخرة، حٌث ٌنادي 

هم فبل ٌجٌرون، وتبرز الجحٌم، فٌراها الشركاء فبل ٌجٌبون، وٌُستجار ب
({ ٖ٘المجرمون}َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا )

 [. ٖ٘]الكهؾ : 
وفً هذا األسلوب َجْمٌع بٌن بداٌة الخلك ونهاٌته، وَوْضٌع لمضٌة الخلك والبعث 

ي العمل؛ لٌدرن اإلنسان أنه منذ أول نشؤته هدؾ لعدو مبٌن، ٌحاول ممترنتٌن بٌن ٌد
إضبلله، وثنٌه عن الطرٌك المستمٌم، وأن هذا العدو المخاتل سٌكون أمره ٌوم الجزاء 
كسابر الشركاء، ٌزٌنون للناس الكفر والعصٌان ما داموا فً الدنٌا، ثم إذا كان ٌوم 

 .الحساب أعلنوا براءتهم ممن اتبعوهم
والعبد الصالح، ٌذكر سبحانه العدٌد من األدلة على  موسى ً سٌاق الحدٌث عن لصةوف  -ٙ

تصرٌفه للكون على سنن، منها ما هو معروؾ، ومنها ما هو خفً. فإذا آمن الناس بها، 
لم ٌعد ثمة مجال للعجب من أمر الساعة، فما هً إال تؽٌٌر ٌحدثه خالك الكون ومالن 

ُحلُّ مكانها سنن أخرى، فمن لدر على إنشاء السنن بداٌة، أمره، فإذا السنن المعروفة تَ 
 . لادر على تؽٌٌرها نهاٌة

ذي المرنٌن، وهو عبد من عباد هللا، مكَّن هللا له فً  وتضمنت السورة حدٌثاً عن  -2
األرض، وآتاه من كل شًء سبباً، ولد لجؤ إلٌه لوم؛ لٌحول بٌنهم وبٌن المفسدٌن، 

عمله فً ذلن رحمة للناس، ٌبمى ما بمٌت هذه الحٌاة، فإذا  فؤنجدهم وأعانهم، وجعل هللا
جاء وعد اآلخرة انتهى كل شًء فً هذه الحٌاة، وأصبحت الحٌاة دكًّا، وأضحى الناس 
مضطربٌن، ٌموج بعضهم فً بعض، ثم ٌنفخ فً الصور فٌموم الناس لرب العالمٌن، 

، وٌنال مصٌره. وهكذا نجد وتُْعَرض جهنم ٌومبذ للكافرٌن، وٌلمى كل إنسان جزاء عمله
 .لد انتهت إلى تمرٌر أمر البعث واآلخرة ذي المرنٌن لصة

وتؤخذ السورة فً خاتمتها فً تهدٌد الكافرٌن، الذٌن اتخذوا من دون هللا أولٌاء، وتبٌن ما  -1
َم  :أعد لهم }أَفََحِسَب الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن ٌَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونًِ أَْوِلٌَاَء ِإنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنَّ

 [. ٕٓٔ({ ]الكهؾ : ِٕٓٔلْلَكافِِرٌَن نُُزاًل )
ً بالذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وما أعد لهم، }إِنَّ الَِّذٌَن  وتوازن هإالء جمٌعا

اِلَحاِت َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزاًل )آَمنُوا َوَعِملُوا ال ( َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَْبؽُوَن 2ٓٔصَّ
[، وٌؤتً ختامها بعد إثبات المدرة والعظمة 1ٓٔ - 2ٓٔ({ ]الكهؾ : 1َٓٔعْنَها ِحَواًل )

ن وحً من الخالك هلل، وأن كلماته سبحانه ال تنفد، فتذكر رسالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأنها ع
}لُْل  :المادر الواحد، وتتوجه بعد ذلن إلى الناس كافة بصٌؽة من صٌػ العموم، فتمول
ًَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَ  َل ْعَمْل َعَمبًل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌُوَحى إِ

 .[ٓٔٔ({ ]الكهؾ : ْٓٔٔن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا )َصاِلًحا َواَل ٌُْشرِ 
نخلص مما تمدم، أن المماصد الربٌسة التً لصدت هذه السورة إلى تثبٌتها 

 :وتؤكٌدها، تتمثل فً ثبلثة مماصد
 . أولها: أن الكتاب هو حك مبٌن ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه

 . والتندٌد بالذٌن ٌتخذون من دونه أولٌاء ثانٌها: بٌان وحدانٌة هللا سبحانه،
 .ثالثها: لضٌة البعث والنشور والٌوم اآلخر

وٌكاد ٌكون الممصد األخٌر المضٌة المركزٌة التً أبرزتها هذه السورة؛ وذلن 
 .(ٔ)من خبلل المصص التً لصتها علٌنا

داً من التؤمل هذه أهم المماصد التً تضمنتها هذه السورة الكرٌمة. ولٌس من شن، فإن مزٌ
  .فٌها ٌهدٌنا إلى مماصد أُخر، فإن المرآن الكرٌم ال تنمضً عجاببه، وال ٌشبع منه لاربه ومتؤمله

                                                             
 انظر: اسبلم وٌب. ]مولع الكترونً[. (ٔ)
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 :فضائل السورة 
  :وردت جملة من األحادٌث النبوٌة التً تبٌن فضابل هذه السورة، من ذلن

 أول من آٌات عشر حفظ من»: لال ،وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الدرداء أبًعن  -
 .(ٔ)«الدجال فتنة من عصم الكهؾ سورة

من لرأ ثبلث آٌات من أول »: لال ،وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الدرداء أبًعن  -
 .(ٕ)«الكهؾ عصم من فتنة الدجال

من حفظ عشر آٌات من أول »: لال ،وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الدرداء أبًعن  -
 .(ٖ)«سورة الكهؾ كانت له نورا ٌوم المٌامة

 .(ٗ)«من لرأ العشر األواخر من سورة الكهؾ عصم من فتنة الدجال»:-ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عنه -
من لرأ سورة الكهؾ فى ٌوم الجمعة أضاء له من »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً سعٌد، أن النبً -

 .(٘)«النور ما بٌن الجمعتٌن
م الجمعة أضاء له من النور من لرأ سورة الكهؾ ٌو»:عن أبى سعٌد مرفوعا ومولوفا -

 .(ٙ)«ما بٌنه وبٌن البٌت العتٌك
من لرأ سورة الكهؾ كما أنزلت رفع هللا له نورا »:-ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابً سعٌد، عن رسوال هلل  -

من حٌث لرأها إلى مكة ومن لال إذا توضؤ سبحانن اللهم وبحمدن أشهد أن ال إله إال 
بطابع ثم جعلت تحت العرش حتى ٌإتى بصاحبها ٌوم أنت أستؽفرن وأتوب إلٌن طبع 

 .(2)«المٌامة
من لرأ من سورة الكهؾ عشر »:-ملسو هيلع هللا ىلص-، عن رسول هللا -رضً هللا عنها-عن عابشة -

آٌات عند منامه عصم من فتنة الدجال ومن لرأ خاتمتها عند رلاده كان له نورا من لدن 
 .(1)«لرنه إلى لدمه ٌوم المٌامة

من لرأ سورة الكهؾ فى ٌوم »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-رضً هللا عنه، عن رسول هللا-ابن عمرعن  -
الجمعة سطع له نور من تحت لدمٌه إلى عنان السماء ٌضىء له ٌوم المٌامة وؼفر له ما 

 .(5)«بٌن الجمعتٌن

                                                             
، رلم 2ٔٔ/ٗ( وأبو داود )1ٓ5، رلم ٘٘٘/ٔ( ومسلم )2ٕٙٓٔ، رلم 5ٙٔ/٘أخرجه أحمد ). صحٌح(ٔ)

( ولال: 5ٖٖٔ، رلم 55ٖ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: الحاكم )212ٓٔ، رلم ٖٕٙ/ٙ( ، والنسابى فى الكبرى )ٖٕٖٗ
 ،ٕٖٔ/ 1ٖ/ 2 «المرآن فضابل» فً عبٌد أبو أخرجه، و(25ٖ٘، رلم 5ٕٗ/ٖ) صحٌح اإلسناد. والبٌهمى

 .ٓ٘/ٔ:ص(1ٖ، وابن ابً شٌبة فً مسنده)21ٙ و 21٘ حبان وابن، مسلم شرط على وإسناده
 .( ولال: حسن صحٌح11ٕٙ، رلم ٕٙٔ/٘أخرجه الترمذى )(ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕٓ(:ٕٕٔٗٓ، كما فً جامع االحادٌث)أبو عبٌد، وابن مردوٌهأخرجه  (ٖ)
)أبو عبٌد فى فضابله، وأحمد،  عصم من فتنة الدجالمن لرأ العشر األواخر من سورة الكهؾ  -22ٖٖٕ(ٗ)

ومسلم، والنسابى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى الدرداء. ابن الضرٌس، والنسابى، وأبو ٌعلى، والروٌانى، 
 والضٌاء عن ثوبان(

( ، والنسابى فى 1ٓ5، رلم ٘٘٘/ٔ)( ، ومسلم 2ٕ٘٘ٙ، رلم ٙٗٗ/ٙحدٌث أبى الدرداء: أخرجه أحمد )
 الكبرى
 ( .21٘، رلم ٘ٙ/ٖ( ، وابن حبان )21ٙٓٔ، رلم ٖٕ٘/ٙ)

( . ٖٔٙ، رلم ٗٓٗ/ٔ( ، والروٌانى )21ٗٓٔ، رلم ٖٕ٘/ٙحدٌث ثوبان: أخرجه النسابى فى الكبرى )
 .(5ٕٓ/ٔوأخرجه أٌضا: الخطٌب )

 .(25ٕ٘، رلم 5ٕٗ/ٖوالبٌهمى )( ولال: صحٌح اإلسناد. 5ٕٖٖ، رلم 55ٖ/ٕأخرجه الحاكم )(٘)
( ولال: هذا هو المحفوظ مولوؾ ورواه نعٌم بن حماد ٕٗٗٗ، رلم 2ٗٗ/ٕأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(ٙ)

 .عن هشٌم فرفعه
 .(2ٕ٘ٗ، رلم ٕٔ/ٖأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(2)
 .2ٖٕ/ٕٔ(:ص5ٖٕٓٗأخرجه ابن مردوٌه، كما فً جامع االحادٌث) (1)
 ، وعزاه البن عمر.ٕٗ٘/ٕٔ(:ص2ٖٖٕٗذكره السٌوطً فً جامع االحادٌث) (5)

( ولال: رواه الضٌاء فى أحكامه من حدٌث ابن مردوٌه 5٘ٙ، رلم ٖٕ٘/ٔلال ابن الملمن فى تحفة المحتاج )
 دمحم بن خالد الختلى( 2ٗ2ٙ، ترجمة ٖٔٔ/ٙأحمد بن موسى بسند فٌه من ال أعرفه. أورده الذهبى فى المٌزان )
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لرأ  من لرأ سورة الكهؾ كما أنزلت كانت له نورا ٌوم المٌامة من ممامه إلى مكة ومن» -
 .(ٔ)«عشر آٌات من آخرها ثم خرج الدجال لم ٌسلط علٌه

البٌت الذي تُمرأ : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -عن عبد هللا بن مؽفل  -
 .(ٕ)«فٌه سورة الكهؾ ال ٌدخله شٌطان تلن اللٌلة

بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

ولال: لال ابن الجوزى فى الموضوعات كذبوه روى عن كثٌر بن هشام حدٌث ٌتجلى ألبى بكر خاصة لال ابن 
 .منده صاحب مناكٌر

( لال الهٌثمى: رجاله رجال الصحٌح إال أن 5ٖٕ/ٔأخرجه الطبرانى فى األوسط كما فى مجمع الزوابد )(ٔ)
لصواب مولوفا ثم رواه من رواٌة الثورى وؼندر عن النسابى لال بعد تخرٌجه فى الٌوم واللٌلة هذا خطؤ وا

، رلم 5ٕٗ/ٖ( ولال: صحٌح على شرط مسلم. والبٌهمى )2ٕٕٓ، رلم 2ٕ٘/ٔشعبة مولوفا. وأخرجه الحاكم )
، رلم ٖٕٙ/ٙ( ، والنسابى فى السنن الكبرى )25٘ٔ، رلم ٖٙ٘/ٕ( . وأخرجه أٌضا: نعٌم بن حماد )25ٕ٘
 .(ٕٙٗٗ، رلم 2٘ٗ/ٌٕمان )( ، والبٌهمى فى شعب اإل211ٓٔ

 .جداً  واه وهو ،(21ٗ/ 5) المنثور الدر فً كما مردوٌه، ابن: أخرجه(ٕ)
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 المرآن
ِ ال ِذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا )  [ٔ]الكهؾ : ({ ٔ}اْلَحْمُد َّلِل 

 التفسٌر:
الثناء على هللا بصفاته التً كلُّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، 
ل فؤنزل على عبده ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص المرآن، ولم ٌجعل فٌه شٌبًا من المٌل عن الحك.  الذي تفضَّ

ِ الَِّذي لوله تعالى:  الثناء الكامل  ، :أي:"[ٔأَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب{ ]الكهؾ : }اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(ٔ)"مع التعظٌم واإِلجبلل هلل الذي أنزل على رسوله دمحم المرآن نعمةً علٌه وعلى سابر الخلك

ٌمول تعالى ذكره: الحمد هلل الذي خص برسالته دمحما وانتخبه لببلؼها  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"مه نبٌا مرسبلعنه، فابتعثه إلى خل

ِ الذي أنزل على دمحم الكتابَ  لال الزجاج:"   .(ٖ)"الشكر َّللَّ
لمن هللا عباده وفمههم كٌؾ ٌثنون علٌه وٌحمدونه على أجزل نعمابه  لال الزمخشري:" 

علٌهم وهً نعمة اإلسبلم، وما أنزل على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم 
 .(ٗ)"وفوزهم
مٌل عن ولم ٌجعل فٌه شٌبًا من ال ، :أي:"[ٔ}َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"الحك

أي : لم ٌجعل فٌه اعوجاًجا وال زٌؽًا وال مٌبل بل جعله معتدال  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"مستمًٌما

فً المعانً كالعوج فً « العوج»ولم ٌجعل له شٌبا من العوج لط، و لال الزمخشري:" 
نفى االختبلؾ والتنالض عن معانٌه، وخروج شًء منه من الحكمة واإلصابة  :األعٌان، والمراد

 .(2)"فٌه
 ، وجوه:[ٔ}َولَْم ٌَْجَعْل لَهُ ِعَوًجا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

كما لال جل ثناإه: }أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َوَلْو ،(5)، والزجاج(1)أحدها : ٌعنً: مختلفاً ، لاله مماتل
ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختِبَلفًا َكثًٌِرا{ ]النساء : َولَْو  ٌِْر َّللاَّ  :(ٓٔ)ومنه لول الشاعر. [1َٕكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ

ماً  ...  وال خٌر فٌمن كان فً الود أعوجا  أدوم بودي للصدٌك تكرُّ
  .(ٔٔ)لاله ابن عباس .ولم ٌجعل له ملتبساٌعنً:  الثانً :
 .(ٕٔ)"أنزل الكتاب عدال لٌما ولم ٌجعل له عوجا ملتسا لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ)، لاله ابن عباسلم ٌجعله مخلولاالثالث: ٌعنً: 

                                                             
 .1ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٕٖ٘/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٗٗ/2(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .وٌه والبٌهمً فً األسماء والصفاتاآلجري فً الشرٌعة وابن مرد، وعزاه إلى ٖٕٕ/2انظر: الدر المنثور: (ٖٔ)
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ٌَْر ِذي ِعَوجٍ{ :فً لوله روي عن ابن عباس   }لُْرآنًا َعَربًٌِّا َؼ
 .(ٕ)"لال: ؼٌر مخلوق ،(ٔ)

 .(ٕ)"مخلوق
عربٌا ؼٌر ذي عوج{ لال: عن أنس رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله }لرآنا و 
 .(ٖ)«ؼٌر مخلوق»

 .(ٗ)«المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق» :عن أبً الدرداء رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال 
 .(٘)"المرآن كبلم هللا ولٌس كبلم هللا بمخلوق"عن أنس بن مالن رضً هللا عنه أنه لال:  

 .(ٙ)"منه بدأ وإلٌه ٌعود، المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق لال سفٌان:"
 فما الدلٌل على أنه ؼٌر مخلوق؟ سبل اإلمام الشافعً:"

 فرفع الشافعً رأسه ولال: تمر بؤن المرآن كبلم هللا؟
 لال: نعم.

سبمت فً هذه الكلمة، لال هللا تعالى ذكره: }َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن  :لال الشافعً
ُ ُموَسى تَْكِلًٌما{ ]النساء : ، [ٙ{ ]التوبة : اْستََجاَرَن فَؤَِجْرهُ َحتَّى ٌَْسَمَع َكبَلَم هللا ولال: }َوَكلََّم َّللاَّ

ٔٙٗ.] 
كبلمه؟ فمال  ؛ أو كان هللا ولم ٌكنلال الشافعً رحمه هللا: فتمر بؤن هللا كان وكان كبلمه

 الرجل: بل كان هللا، وكان كبلمه.
لال: فتبسم الشافعً ولال: ٌا كوفٌون، إنكم لتؤتونً بعظٌم من المول: إذا كنتم تمرون بؤن 
هللا كان لبل المبل وكان كبلمه، فمن أٌن لكم الكبلم: إن الكبلم هللا، أو سوى هللا، أو ؼٌر هللا، أو 

 دون هللا؟!
 .(2)"لال: فسكت الرجل وخرج

ذهب المعتزلة إلى نفً صفة المدم عن المرآن الكرٌم، وزعموا أن  لال الماترٌدي:"

ولد ، المرآن مخلوق؛ ألن المول بمدمه ٌمود إلى تعدد المدماء، وهو ما ٌتنافى مع مفهومهم للتوحٌد
بعض العلماء من حاول المعتزلة إجبار ؼٌرهم من المسلمٌن على األخذ برأٌهم، ؼٌر أن 

أصحاب االتجاه السلفً رفضوا هذا الرأي، وكان على رأسهم اإلمام أحمد بن حنبل الذي ذهب 
إلى أن المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق، وأن البحث فً هذه المسؤلة مبتدع لم ٌثبت عن السلؾ، 

 .(1)"ومن ثم ال ٌنبؽً الخوض فً هذه األمور بل ٌنبؽً الولوؾ عند رأي السلؾ
الرابع : أنه العدول عن الحك إلى الباطل، وعن االستمامة إلى الفساد ، وهو لول علً بن 

 .(5)عٌسى
بعثت لرٌش النضر بن الحارث، وعُمبة بن أبً معٌط إلى أحبار ٌهود لال ابن عباس:"  
فمالوا لهم: سلوهم عن دمحم، وِصفُوا لهم صفته، وأخبروهم بموله، فإنهم أهل الكتاب  بالمدٌنة،

األول، وعندهم علم ما لٌس عندنا من علم األنبٌاء، فخرجا حتى لدما المدٌنة، فسؤلوا أحبار ٌهوَد 
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفوا لهم أمره وبعض لوله، ولاال إنكم أهل التوراة، ولد جبناكم لتخبرونا 

بهّن، فإن أخبركم بهّن فهو  عن صاحبنا هذا، لال: فمالت لهم أحبار ٌهود: سلوه عن ثبلث نؤمركم
ل،  ًّ مرسل، وإن لم ٌفعل فالرجل متمّول، فََرأوا فٌه رأٌكم: سلوه عن فِتٌة ذهبوا فً الدهر األوَّ نب

                                                             
 .[1ٕ]الزمر : (ٔ)
اآلجري فً الشرٌعة وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه إلى ٖٕٕ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)

 .األسماء والصفات
 .الدٌلمً فً مسند الفردوس، وعزاه إلى ٖٕٕ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 .ابن شاهٌن فً السنة، وعزاه إلى ٖٕٕ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٗ)
 .البٌهمً وابن عدي، وعزاه إلى ٖٕٕ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 .٘ٔتفسٌر سفٌان الثوري: (ٙ)
 .1ٗٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (2)
 .2ٖٔ/ٔتؤوٌبلت أهل السنة: (1)
 .1ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
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ما كان من أمرهم فإنه لد كان لهم حدٌث عجٌب. وسلوه عن رجل طّواؾ، بلػ مشارق األرض 
ًّ فاتَّبعوه، وإن هو  ومؽاربها، ما كان نبإه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلن، فإنه نب

لم ٌخبركم، فهو رجل متمّول، فاصنعوا فً أمره ما بدا لكم. فؤلبل النْضر وعمبة حتى لَِدما مكة 
على لرٌش، فماال ٌا معشر لرٌش: لد جبناكم بفصل ما بٌنكم وبٌن دمحم، لد أمرنا أحبار ٌهوَد أن 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: ٌا دمحم أخبرنا، فسؤلوه عما نسؤله، عن أمور، فؤخبروهم بها، فجاءوا رسول هللا
أمروهم به، فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أُْخبُِركُْم َؼًدا بَِما سؤْلتُْم َعْنهُ، ولم ٌستثن فانصرفوا عنه، 

وال ٌؤتٌه جبرابٌل علٌه  فمكث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمس عشرة لٌلة، ال ٌُحِدث هللا إلٌه فً ذلن وحٌا،
السبلم، حتى أرجؾ أهل مكة ولالوا: َوَعَدنا دمحم ؼدا، والٌوم خمس عشرة لد أصبحنا فٌها ال 
ٌخبرنا بشًء مما سؤلناه عنه، وحتى أحزَن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُمْكُث الوحً عنه، وشّك علٌه ما ٌتكلم 

من هللا عّز وجّل، بسورة أصحاب الكهؾ، فٌها به أهل مكة، ثم جاءه جبرابٌل علٌه السبلم، 
معاتبته إٌاه على حزنه علٌهم وخبر ما سؤلوه عنه من أمر الِفتٌة والرجل الطّواؾ، ولول هللا عّز 

وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِال لَِلٌبل}وجّل  وحِ لُِل الرُّ  .(ٔ){"َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ
 

 المرآن
اِلَحاِت أَن  لَهُ  َر اْلُمْإِمنٌَِن ال ِذٌَن ٌَْعَملُوَن الص  ْم أَْجًرا َحَسنًا }لًٌَِّما لٌُِْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ َوٌُبَّشِ

 [ٕ({ ]الكهؾ : ٕ)
 التفسٌر:

من عنده،  جعله هللا كتابًا مستمًٌما، ال اختبلؾ فٌه وال تنالض؛ لٌنذر الكافرٌن من عذاب شدٌد
  .وٌبشر المصدلٌن باهلل ورسوله الذٌن ٌعملون األعمال الصالحات، بؤن لهم ثوابًا جزٌبل هو الجنة

جعله هللا كتاًبا مستمًٌما، ال اختبلؾ فٌه وال  ، أي:"[ٕ}لًٌَِّما{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"تنالض
ٌمول تعالى ذكره: أنزل على عبده المرآن معتدال مستمٌما ال عوج  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"فٌه

مستمٌم الحكمة ال خطؤ فٌه وال فساد وال  :المعنى: مستمٌم، أي لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"تنالض
 .(٘)"أي : مستمًٌما لال ابن كثٌر:" 
فإن للت: ما فابدة الجمع بٌن نفى العوج وإثبات االستمامة، وفً  لال الزمخشري:" 

أحدهما ؼنى عن االخر؟ للت: فابدته التؤكٌد، فرب مستمٌم مشهود له باالستمامة وال ٌخلو من 
 .(ٙ)"أدنى عوج عند السٌر والتصفح

 ، وجوه من التفسٌر:[ٕ}لًٌَِّما{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى: 
، (5)، وبه لال الطبري(1)، والضحان(2)المعتدل، وهذ لول ابن عباسأحدها : أنه المستمٌم 

 .(ٓٔ)والزجاج
 .(ٔٔ)"معتدال ال اختبلؾ فٌه :أي ولال ابن إسحاق:" 

                                                             
 .5ٖ٘-5ٕ٘/2ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔ٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ)الثانً : أنه لٌم على سابر كتب هللا تعالى ٌصدلها وٌنفً الباطل عنها. حكاه الفراء
الذي ٌرجع إلٌه فً أمرها. حكاه الثالث : أنه المعتمد علٌه والمرجوع إلٌه كمٌم الدار 

 . (ٕ)الماوردي
 .(ٖ)الرابع: لٌما بالحجج أبدا. حكاه المرطبً

والصواب من المول فً ذلن عندنا: ما لاله ابن عباس، ومن لال بموله  لال الطبري:" 
الذي أنزله إلى  فؤخبر جل ثناإه أنه أنزل الكتاب {،َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوَجا}فً ذلن، لداللة لوله: 

مستمٌما ال اختبلؾ فٌه وال تفاوت، بل بعضه ٌصدق بعضا، وبعضه ٌشهد لبعض،  {لًٌما}دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٗ)"ال عوج فٌه، وال مٌل عن الحك

فً الدٌن والرأي واألمر والطرٌك. وبفتحها فً  -بكسر العٌن-« وجالعِ » لال المرطبً:" 
 .(٘)"لٌس متنالضا مختلفا :عٌب، أي :س فً المرآن عوج، أيولٌ، األجسام كالخشب والجدار

لال الماوردي:" وفٌه تمدٌم وتؤخٌر فً لول الجمٌع وتمدٌره : أنزل الكتاب على عبده 
 .(ٙ)لٌماً ولم ٌجعل له عوجاً ولكن جعله لٌماً"
ٌجعل ٌمول: أنزل على عبده الكتاب لٌما ولم ، فٌها تمدٌم لال ٌحٌى بن سبلم، واألخفش:"

 .(2)"له عوجا
المعنى: الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب لٌما، ولم ٌجعل له  لال الفراء:"

 .(1)"عوجا
أنزل الكتاب ، ولم ٌجعل له عوجا ، »}ولم ٌجعل له عوجا لٌما{، ": ، لولهعن لتادة

 .(5)«لٌما
هذا من التمدٌم والتؤخٌر، أنزل على عبده الكتاب لٌما ولم ٌجعل له  لال مجاهد:"

 .(ٓٔ)"عوجا

 .(ٔٔ)"ٌمول: أنزل الكتاب عدال لٌما، ولم ٌجعل له عوجا لال ابن عباس:"
 .(ٕٔ)«ولكن جعله لٌما»وفً بعض المراءات: 

لٌنذر الكافرٌن من عذاب  ، أي:"[ٕ}ِلٌُْنِذَر َبؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"شدٌد من عنده
العذاب العاجل،  :«البؤس»ـلٌنذركم أٌها الناس بؤسا من هللا شدٌدا، وعنى ب لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)"والنكال الحاضر والسطوة
عاجل عموبة فً الدنٌا، وعذابا فً اآلخرة.  {،ِلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا"} :عن دمحم بن إسحاق 

 .(٘ٔ)": أي من عند ربن الذي بعثن رسوال{لَُدْنهِمْن }
 .(ٔ)"لال: عذابا شدٌدا {،لٌنذر بؤسا شدٌدا"}عن السدي لوله:  

                                                             
 .ٖٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٕ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٕٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٙ)
 2ٕٗ/ٕ، ومعانً المرآن لؤلخفش:2ٔٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖٖٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٖٗ/ٕ(:صٓ٘ٙٔتفسٌر عبدالرزاق) (5)
 .ٖٕٗٗ/2(:ص5ٕٗٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"من عنده :: أي {ِمْن لَُدْنهُ "}عن لتادة، لوله:  
 .(ٖ)، بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون«نهمن لدْ »ولرئ: 

َر اْلُمْإِمنٌِنَ لوله تعالى:  اِلَحاِت{ ]الكهؾ :  }َوٌُبَّشِ وٌبشر  ، أي:"[ٕالَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ
 .(ٗ)"المصدلٌن باهلل ورسوله الذٌن ٌعملون األعمال الصالحات

اِلَحاتِ }ٌمول: وٌبشر المصدلٌن هللا ورسوله  لال الطبري:"  وهو  {الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن الصَّ
 .(٘)"هللا عنهالعمل بما أمر هللا بالعمل به، واالنتهاء عما نهى 

 .(ٙ)"الذٌن صدلون بما جبت به عن هللا، وعملوا بما أمرتهم لال ابن إسحاق:" 
 .(2)"بؤن لهم ثوابًا جزٌبل هو الجنة ، أي:"[ٕ}أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"ٌعنً: الجنة" :السدي  لال 
ٌمول: ثوابا جزٌبل لهم من هللا على إٌمانهم باهلل ورسوله، وعملهم فً  لال الطبري:" 

 .(5)"التً وعدها المتمون الدنٌا الصالحات من األعمال، وذلن الثواب: هو الجنة
 .(ٓٔ)" أي : مثوبة عند هللا جمٌلة لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
 [ٖ({ ]الكهؾ : ٖ}َماِكثٌَِن فٌِِه أَبًَدا )

 التفسٌر:
 فً هذا النعٌم ال ٌفارلونه أبًدا.ٌمٌمون 
 .(ٔٔ)"فً دار خلد ال ٌموتون فٌها :أي لال ابن إسحاق:" 
 .(ٕٔ)"خالدٌن، ال ٌنتملون عنه، وال ٌنملون لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"أي: ممٌمٌن فٌه لال البؽوي:" 

} َماِكثٌَِن فٌِِه { فً ثوابهم عند هللا ، وهو الجنة ، خالدٌن فٌه } أَبًَدا {  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)" دابًما ال زوال له وال انمضاء
 :(٘ٔ)، وجهان[ٖ}َماِكثٌَِن فٌِِه أَبًَدا{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:

ٌكون فً أي: ال تؤخذهم سآمة وال مبللة فٌه؛ فٌرٌدون التحول منه إلى ؼٌر؛ على ما أحدهما: 
وٌرؼب فٌما دونه، وهو ما لال:  -وإن كان رفٌعا  -الشاهد: أنه ٌسؤم المرء وٌمل من طعام 

 [.1ٓٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَْبؽُوَن َعْنَها ِحَواًل{ ]الكهؾ : 
والثانً: }َماِكثٌَِن فٌِِه أَبًَدا{؛ ألن خوؾ الخروج والزوال عن النعمة ٌنؽص النعمة على صاحبها، 

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُون{.{خالدٌن فٌها أبدا}وهو ما لال   ؛ ولال: }فَبَل َخْوٌؾ َعلَ
 :[ٖ-ٔفوابد اآلٌات:]

                                                                                                                                                                               
 ٖٕٗٗ/2(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 ٖٕٗٗ/2(:ص52ٕٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٗ٘-5ٖ٘/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5٘٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5٘٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (٘ٔ)
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 وجوب حمد هللا تعالى على آالبه وعظٌم نعمه. -ٔ
 له ما ٌمتضً حمده، وإال كان المدح كذبا وزورا. ال ٌحمد إال من -ٕ
 عظم شؤن المرآن الكرٌم وسبلمته من اإلفراط والتفرٌط واالنحراؾ فً كل ما جاء به. -ٖ
 : مستمٌم لٌس فٌه عوجالكرٌم المرآن أن  -ٗ

 :(ٔ)ونفً العوج عن المرآن له عدة أوجه، منها
ٌِْر َّللّاِ لََوَجُدواْ فٌِِه َوَلْو }األول: نفً التنالض عن آٌاته، كما لال تعالى:  َكاَن ِمْن ِعنِد َؼ

 .[1ٕالنساء: {]اْختِبلَفًا َكثًٌِرا
الثانً: إن كل ما ذكر هللا تعالى فً المرآن من التوحٌد والنبوة واألحكام والتكالٌؾ وهو 

 .حك وصدق وال خلل فً شًء منه البتة

ؾ وال عٌب من وأخبر تعالى كذلن عن المرآن أنه لٌس فٌه تضاد، وال اختبل
ٌَْر ِذي ِعَوجٍ }العٌوب التً فً كبلم البشر، فمال تعالى:  ، [1ٕالزمر: ] {لُرآًنا َعَرِبًٌّا َؼ

أي: لٌس فٌه خلل وال نمص بوجه من الوجوه، ال فً ألفاظه، وال فً معانٌه، وهذا 
 ٌستلزم كمال اعتداله واستمامته.

ل على أنه كامل من فمد وصؾ هللا تعالى كتابه العزٌز بؤوصاؾ عظٌمة تد
 جمٌع الوجوه، وعظٌم بكل ما تعبر عنه الكلمات منها:

ًُ العوج عنه: وهذا ٌمتضً أنه لٌس فً أخباره كذب، وال فً أوامره ونواهٌه ظلم  - أ نف
 وال عبث.

إثبات أنه مستمٌم ممٌم: فالمرآن العظٌم مستمٌم فً ذاته، ممٌم للنفوس على جاّدة الصّواب  - ب
ٌمتضً أنه ال ٌُخبُر وال ٌؤمر إال بؤجّل االخبارات، وهً األخبار التً واثبات االستمامة 

ً وعمبلً، كاإلخبار بؤسماء هللا وصفاته وأفعاله، واإلخبار  تمؤل الملوب معرفة وإٌمانا

بالؽٌوب المتمدمة والمتؤخرة، وأن أوامره ونواهٌه، تزكً النفوس وتطهرها وتنمٌّها 
دل والمسط، واإلخبلص، والعبودٌة هلل رب العالمٌن، وتكّملها الشتمالها على كمال الع

وحده ال شرٌن له، فحمٌك بكتاب موصوؾ بما ذُكر، أن ٌَحمد هللا تعالى نفسه على 
إنزاله، وٌنفً العوج عن المرآن الكرٌم وإثبات استمامته تتجلى عظمته وعلّو شؤنه، 

 ومنزلته عند هللا.
 امات، وذلن كما ٌلً:وصؾ هللا تعالى نبٌه بالعبد فً اشرؾ المم -٘

 حال إنزال المرآن علٌه كما فً هذه اآلٌة. - أ
ْلَنا َعلَى َعْبِدنَا فَؤْتُوا  :، لال تعالى:حال الدفاع عنه ملسو هيلع هللا ىلص - ب ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ }َوإِْن كُْنتُْم فًِ َر

ِ إِْن كُْنتُ   .[ْٖٕم َصاِدلٌَِن{ ]البمرة : بِسُوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدعُوا شَُهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌْبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ، لال تعالى:حال اإلسراء به - ت }سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاِتنَا ِإنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ 
 .[ٔاء : ]اإلسر

واإلنذار ألهل الشرن  بالجنة والرضوان، بٌان مهمة المرآن وهً البشارة ألهل اإلٌمان -ٙ
َر اْلُمْإِمنٌِنَ ، لال تعالى:}والكفران  {.ِلٌُْنِذَر َبؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ َوٌُبَّشِ

: }وٌبشر المإمنٌن الذٌن ٌعملون لال تعالىالعمل الصالح سبب فً دخول الجنة. أن  -2
لصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثٌن فٌه أبدا{ ، ولوله: }َونُوُدوا أَْن تِْلكُُم اْلَجنَّةُ ا

بسببه، ولوله تعالى: }َوتِْلَن اْلَجنَّةُ  :أي ،[ٖٗأُوِرثْتُُموَها بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : 
ولوله تعالى: }إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن  ،[2ٕالَّتًِ أُوِرثْتُُموَها بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]الزخرؾ : 

ٌْبًا{ ]مرٌم :  [، إلى ؼٌر ذلن من َٓٙوَعِمَل َصاِلًحا فَؤُولَبَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنََّة َواَل ٌُْظلَُموَن َش
 اآلٌات.

                                                             
، 2ٓ، وعظمة المرآن:2ٕٗ-2ٕٖ/ٔ، وتفسٌر السعدي:ٖ٘/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٗٙ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٔ)

 .ٔٔ-ٓٔواإلٌمان بالمرآن الكرٌم والكتب السماوٌة:
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فإن لٌل هذه اآلٌات فٌها الداللة على أن طاعة هللا باإلٌمان والعمل الصالح سبب 
لالوا: وال أنت ٌا رسول هللا؟ « لن ٌدخل أحدكم عمله الجنة»ملسو هيلع هللا ىلص: فً دخول الجنة، ولوله 

 ٌرد بسببه إشكال على ذلن. ،(ٔ)«وال أنا إال ٌتؽمدنً هللا برحمة منه وفضل»لال: 
أن العمل ال ٌكون سببا لدخول الجنة إال إذا تمبله هللا تعالى وتمبله له  :فالجواب

فضل منه، فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تمبله هللا بفضله، وؼٌره من 
 األعمال ال ٌكون سببا لدخول الجنة.

 
 المرآن

ُ َولًَدا )  [ٗ({ ]الكهؾ : ٗ}َوٌُْنِذَر ال ِذٌَن لَالُوا ات َخذَ ّللا 

 التفسٌر:
 وٌنذر به المشركٌن الذٌن لالوا: اتخذ هللا ولدا.

 .(ٕ)"هم الٌهود والنصارى " :السدي  لال 
ٌخوؾ بالمرآن الذٌن لالوا: اتخذ هللا ولدا، وهم  :أي لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٖ)"المشركون والنصارى
هم الٌهود، لالوا عزٌر ابن هللا، والنصارى لالوا المسٌح ابن هللا، ولرٌش  لال المرطبً:" 

 .(ٗ)"لالت المبلبكة بنات هللا. فاإلنذار فً أول السورة عام، وهذا خاص فٌمن لال هلل ولد
خصهم بالذكر وكرر اإلنذار متعلما بهم استعظاما لكفرهم، وإنما لم  لال البٌضاوي:" 

 .(٘)"بتمدم ذكرهٌذكر المنذر به استؽناء 
 

 المرآن

({ ٘)}َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلبَائِِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن ٌَمُولُوَن إاِل  َكِذبًا 
 [٘]الكهؾ : 
 التفسٌر:

ٌكن عند لٌس عند هإالء المشركٌن شًء من العلم على ما ٌَدَّعونه هلل من اتخاذ الولد، كما لم 
أسبلفهم الذٌن للَّدوهم، َعظُمت هذه الممالة الشنٌعة التً تخرج من أفواههم، ما ٌمولون إال لوال 

 كاذبًا.
لٌس عند هإالء  ، أي:"[َ٘واَل آِلبَابِِهْم{ ]الكهؾ :  }َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلمٍ لوله تعالى: 

وال ألسبلفهم الذي للَّدوهم فتاهوا ، لدالمشركٌن شًء من العلم على ما ٌَدَّعونه هلل من اتخاذ الو
 .(ٙ)"جمٌعاً فً بٌداء الجهالة والضبللة

 :أي {،وال آلبابهم}أي لٌس لهم بذلن المول بٌان وال حجة،  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
وال حجة آلبابهم الذٌن مضوا، فؤخبر أنهم أخذوا دٌنهم من آبابهم بالتملٌد ال بالحجة والبٌان، ألنهم 

 .(2)"لالوا كان آباإنا على هذا
 {،وال آلبابهم}أي ما لهم بذلن المول علم، ألنهم مملدة لالوه بؽٌر دلٌل.  لال المرطبً:" 
 .(1)"أسبلفهم :أي

                                                             
 عنه هللا رضً - هرٌرة أبً حدٌث من( 1ٕٔٙ( )5ٕٙٔ/ٗ) ومسلم ،( 5ٖٗ٘( )2ٕٗٔ/٘) البخاري أخرجه(ٔ)
 .به -
 ٖٕٗٗ/2(:ص52ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1ٙٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٖٖ٘/ٓٔتفسٌر المرطبً: (1)
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أي :  }َواَل آِلبَابِِهْم{ :، مول الذي افتروه وابتفكوه من علمأي : بهذا ال لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"أسبلفهم
بالولد أو باتخاذه، ٌعنى أن لولهم هذا لم ٌصدر عن علم ولكن  :أى لال الزمخشري:" 

 .آباإهم من الشٌطان وتسوٌله« ٔ»عن جهل مفرط وتملٌد لآلباء، ولد اشتملته 
 فإن للت: اتخاذ هللا ولدا فً نفسه محال، فكٌؾ لٌل: ما لهم به من علم؟ لال الزمخشري: 

للت: معناه ما لهم به من علم، ألنه لٌس مما ٌعلم الستحالته، وانتفاء العلم بالشًء إما 
 للجهل بالطرٌك الموصل إلٌه، وإما ألنه فً نفسه محال ال ٌستمٌم تعلك العلم به

"(ٕ). 
َعظُمت هذه الممالة  ، أي:"[َ٘كِلَمًة تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم{ ]الكهؾ : }َكبَُرْت لوله تعالى: 

 .(ٖ)"الشنٌعة التً تخرج من أفواههم
 .(ٗ)" هذا تبشٌع لممالتهم واستعظام إلفكهم]و[ ..كبرت كلمتهم هذه كلمة لال ابن كثٌر:" 
تخرج من أفواههم صفة للكلمة تفٌد استعظاما الجترابهم على النطك  لال الزمخشري:" 

بها وإخراجها من أفواههم، فإن كثٌرا مما ٌوسوسه الشٌطان فً للوب الناس وٌحدثون به أنفسهم 
من  (٘)من المنكرات ال ٌتمالكون أن ٌتفوهوا به وٌطلموا به ألسنتهم، بل ٌكظمون علٌه تشورا

 .(ٙ)"لمنكر؟ إظهاره، فكٌؾ بمثل هذا ا
 .(2)لراء مكة : } َكبَُرْت َكِلَمةً { كما ٌمال : َعظُم لولُن ، وكبر شؤنُن 
والنصب ألوى وأبلػ. وفٌه معنى التعجب، كؤنه لٌل: ما أكبرها  لال الزمخشري:" 
 .(1)"كلمة

 .(5)"ما ٌمولون إال لوال كاذبًا ، أي:"[٘}إِْن ٌَمُولُوَن إِالَّ َكِذبًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
أي : لٌس لها مستند سوى لولهم ، وال دلٌل لهم علٌها إال كذبهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)"وافتراإهم 
 :[٘-ٗفوابد اآلٌتٌن:]

 التندٌد بالكذب على هللا ونسبة ما ال ٌلٌك بجبلله وكماله إلٌه كالولد ونحوه. -ٔ
ربوبٌته ٌحٌل نسبة الولد إلٌه، ونسبته إلٌه ٌمدح فً كمال لدرته وكمال ؼناه وكمال أن  -ٕ

 كمال ربوبٌته، وكمال ؼناه، وكمال لدرته.
كما فً الحدٌث الصحٌح  -تبارن وتعالى-ولهذا كان نسبة الولد إلٌه مسبة له 

 لال َّللاَّ عز وجل: كذّبنً ابن آدم ولم ٌكْن له ذلن وشتمنً ولم»، لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً 
ٌكْن له ذلن؛ أما تْكِذٌبه إٌِاي فموله: لْن ٌعٌدنً كما بدأنً، ولٌس أّول الخْلِك بِؤهون علً 
مْن إِعادتِِه، وأما شتْمه إٌِاي فموله: اتخذ َّللاَّ ولدا وأنا األحد الصمد الذي لم ٌلْد ولم ٌولْد 

 .(ٔٔ)«ولم ٌكْن له كفوا أحد

                                                             
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .عورته أبدى كؤنه به، شور: لٌل ومنه، الفرج «الشوار» الصحاح وفً. عورة كؤنه إظهاره، من تباعدا :أى(٘)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 ( .52ٗٗ( )رلم: 2ٖ5/  1كتاب التفسٌر ) رواه البخاري(ٔٔ)

الصمد من أسماء َّللاَّ سبحانه وتعالى، هو: السٌد الذي انتهى إلٌه السإدد، ولٌل: هو الدابم البالً، ولٌل: هو الذي 
 ( .ٕ٘/  ٖال جوؾ له، ولٌل: الذي ٌصمد فً الحوابج إلٌه، أي: ٌمصد. . " النهاٌة " )

 .والعرب تسمً أشرافها الصمدولال البخاري فً " صحٌحه ": 
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ا شتمه إٌَِّاي فموله: لً » :-رضً َّللاَّ عنهما -وفً رواٌٍة عن ابِن عباٍس  وأمَّ
 .(ٔ)«ولٌد، وسبحانً أْن أتِخذ صاِحبة أو ولدا

َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن } ، لال تعالى:إطبلق لفظ الكبلم مرادا به الحمٌمةومن الفوابد:  -ٖ
 لال تعالى: }اَل ، «المول»ومثله ، فؤطلك الكلمة على اللفظ الخارج من األفواه{، أَْفَواِهِهمْ 

 .[2ٌَْٕسبِمُونَهُ بِاْلمَْوِل َوهُْم بِؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن{ ]األنبٌاء: 
 

 المرآن
 [ٙ({ ]الكهؾ : ٙ}فَلَعَل َن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسفًا )

 التفسٌر:
ا وحزنًا على  -أٌها الرسول-فلعلن  أثر تولًِّ لومن وإعراضهم عنن، إن لم ُمْهِلن نفسن ؼمًّ

لوا بهذا المرآن وٌعملوا به.  ٌصّدِ
 -أٌها الرسول-فلعلن  ، أي:"[ٙ}فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

ا وحزًنا على أثر تولًِّ لومن وإعراضهم عنن  .(ٕ)"ُمْهِلن نفسن ؼمًّ
لَْن :}فلعلن ٌا دمحم لاتٌل نفسن ومهلكها على آثار لومن الذٌن لالوا لن  لال الطبري:" 

تمردا منهم على ربهم، إن هم لم ٌإمنوا بهذا  {،نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر لََنا ِمَن األْرِض ٌَْنبُوًعا
 الكتاب الذي أنزلته علٌن، فٌصدلوا بؤنه من عند هللا حزنا وتلهفا ووجدا، بإدبارهم عنن،

 .(ٖ)"وإعراضهم عما أتٌتهم به وتركهم اإلٌمان بن
ٌمول تعالى مسلًٌا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فً حزنه على المشركٌن ، لتركهم اإلٌمان  لال ابن كثٌر:" 

ِهْم َحَسَراٍت { ]فاطر :  ٌْ [ ، ولال } َوال 1وبعدهم عنه ، كما لال تعالى : } فَبل تَْذَهْب نَْفسَُن َعلَ
ٌِْهْم { ]النحل : تَْحَزْن عَ  [ ، ولال } لَعَلََّن َباِخٌع نَْفَسَن أاَل ٌَكُونُوا ُمْإِمنٌَِن { ]الشعراء : 2ٕٔلَ

ٖ]"(ٗ). 
شبهه وإٌاهم حٌن تولوا عنه ولم ٌإمنوا به وما تداخله من الوجد  لال الزمخشري:" 

وٌبخع نفسه  واألسؾ على تولٌهم، برجل فارله أحبته وأعزته فهو ٌتسالط حسرات على آثارهم
 .(٘)"على فرالهم وجدا علٌهم وتلهفا

 ، وجهان:[ٙ}فَلَعَلََّن َباِخٌع َنْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  
ةِ (2)وابن لتٌبة، (ٙ)أحدهما : مهلن ولاتل نفسن، لاله أبو عبٌدة مَّ ، وأنشدوا لول ذي الرُّ

(1): 
ٍء نََحتْهُ َعْن ٌدٌبِ أال أٌََُّهذَا الباِخُع الَوْجُد نَْفَسهُ ...  ًْ  الممادر نَش

                                                             
( : حدثنا أبو الٌمان، أخبرنا شعٌب عن عبد َّللاَّ بن أبً 1ٕٗٗ( )رلم: 1ٙٔ/  1رواه البخاري فً التفسٌر )(ٔ)

 حسٌن، حدثنا نافع بن جبٌر عن ابن عباس.
 ( :1ٙٔ/  1لال الحافظ فً " الفتح " )

ون عن والدة تحمله ثم تضعه وٌستلزم ذلن سبك النكاح، وإنما سماه شتما لما فٌه من التنمٌص، ألن الولد إنما ٌك
 والناكح ٌستدعً باعثا له على ذلن وَّللاَّ سبحانه منّزه عن جمٌع ذلن.

 ( :2ٗٓ/  1ولال الحافظ )
ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته لدٌما موجودا لبل وجود األشٌاء، وكان كل مولود محدثا انتفت عنه 

ان ال ٌشبهه أحد من خلمه وال ٌجالسه حتى ٌكون له من جنسه صاحبة فتتوالد، انتفت عنه الوالدٌة، ولما ك
 .الولدٌة، ومن هذا لوله تعالى: }أَنَّى ٌَكُوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَكُْن لَهُ َصاِحَبةٌ{

 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .52٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٓٗ-2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٖ/ٕ، و5ٖٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 واألساس والراؼب والصحاح ،1ٖٗ/ ٓٔ المرطبًتفسٌر و ،52٘/ 2ٔ الطبريتفسٌر و ٕٔ٘ :دٌوانه(1)

 .1ٖٓ/ 1 الباري وفتح ،(نجع) والتاج واللسان
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 .(ٔ)"ٌمول: لاتل نفسن {،فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسنَ "} وروي عن لتادة: 
 .(ٕ)"لاتل نفسن علٌهم حرصا ولال الضحان:" 
 .(ٖ)"لاتل نفسن بلؽة لرٌش :أي {،باخع نفسن} لال الماسم بن سبلم:" 
 .(ٗ)"مهلن نفسن بحزنن علٌهم  :باخع : أي لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)الثانً : أن الباخع المتحسر األِسؾ ، حكاه الماوردي عن ابن بحر
 .(ٙ)، على األصل، وعلى اإلضافة«باخع نفسن»ولرئ:  
 :(2)، وجهان[ٙ}َعلَى آثَاِرِهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : على آثار كفرهم .
 الثانً : بعد موتهم .

لوا بهذا  ، أي:"[ٙ}إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسفًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  إن لم ٌصّدِ
 .(1)"المرآن وٌعملوا به

 .(5)"ٌعاتبه على حزنه علٌهم حٌن فاته ما كان ٌرجو منهم: أي ال تفعل لال ابن إسحاق:" 
 .(5)"تفعل

 .(ٓٔ)"ٌمول : ال تهلن نفسن أسفًا لال ابن كثٌر:" 
 ، وجوه من التفسٌر:[ٙ}إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسًفا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٔٔ)أحدها : أي: ؼضباً ، لاله لتادة
 .(ٕٔ)الثانً : جزعاً ، لاله مجاهد
 .(ٖٔ)الثالث : أنه ؼّماً ، لاله السدي

 . (ٙٔ)، وبه لال ابن لتٌبة(٘ٔ)، ولتادة اٌضا(ٗٔ)الحسنالرابع : حزناً ، لاله 
لد أِسَؾ الرجل فهو  :المبالؽة فً الحزن أو الؽََضِب. ٌَمال :«األَسؾ» لال الزجاج:" 

 :(2ٔ)لال الشاعر وآِسٌؾ. أسٌؾٌ 
با ...   أََرى َرُجبلً منهم أَِسٌفاً كؤَنََّما ٌْه َكفًّا ُمَخضَّ  .(1ٔ)"ٌَُضمُّ إلى َكْشَح

: مرضه فً - وسلم علٌه هللا صلى - النبً لال": لالت -عنها هللا رضً- عابشة عن 
 الحدٌث .(5ٔ)".. أَسٌؾ رجل إنه: فملت ،«بالناس فلٌصل بكر أبا مروا»

                                                             
 .52٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔحكاه عنه السجستانً فً ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٓٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 . 51٘/2ٔأخرجه الطبري:(5)
 .2ٖٔ/ٖر ابن كثٌر:تفسٌ (ٓٔ)
 .51٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .51٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
" اللؽة مماٌٌس"و ،ٔٙٔ/ ٔ" اللؽة تهذٌب"و ،1ٖ ص" ثعلب مجالس"و ،1ٓ ص" دٌوانهالبٌت لؤلعشى فً  (2ٔ)
 .(منهم) بدل( منكم رجبلً " )الدٌوان" وفً ،ٙٙٗ/ ٘" المصون الدر"و ،25/ ٔ" اللسان"و ،ٖٓٔ/ ٔ
 .5ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (1ٔ)
 وؼٌرها وسفر مرض من عذر له عرض إذا اإِلمام استخبلؾ: باب الصبلة، كتاب( 1ٔٗ) رلم مسلم أخرجه(5ٔ)
 .(1ٖٖٗ) رلم



ٕ5ٓ 
 

 .(ٔ). لاله أبو عبٌدةندما وتلّهفا، وأسى :أيالخامس: 
وهذه معاتبة من هللا عّز ذكره على وجده بمباعدة لومه إٌاه فٌما دعاهم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"إلٌه من اإلٌمان باهلل، والبراءة من اآللهة واألنداد، وكان بهم رحٌما
 الفوابد:
}فَبَل تَْذَهْب نَْفُسَن  :كان عظٌم الشفمة والرحمة على أمته كما لال هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص- أنه -ٔ

ٌِْهْم َحَسَراٍت إ{ ]فاطر :  }فَلَعَلََّن َباِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهم{ ]الكهؾ :  :ولال تعالى  ،[1َعلَ
ٌِْهم{ ]الحجر :  :ولال تعالى  ،[ٙ [ ولال 2ٓ/ النمل:2ٕٔ/ النحل:11}َواَل تَْحَزْن َعلَ

ٌْكُْم بِاْلُمْإمِ  :تعالى ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ  .[1ٕٔنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة : }َعِزٌٌز َعلَ
كنا نمسن عن "أنه لال: -رضً هللا عنه-ابن عمر بن الخطابومن ذلن حدٌث 

االستؽفار ألهل الكبابر حتى سمعنا: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن 
" إنً ادخرت دعوتً : -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  -ٌعنً-[، لال: ٙٔٔو 1ٗلمن ٌشاء{ ]النساء: 

شفاعة  ألهل الكبابر من أمتً ". فؤمسكنا عن كثٌر مما كان فً أنفسنا، ثم نطمنا بعد 
 .(ٖ)"ورجونا

 تحرٌم االنتحار ولتل النفس من الحزن أو الخوؾ ونحوه من الؽضب والحرمان. -ٕ
 

 المرآن
 [1({ ]الكهؾ : 1أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل )}إِن ا َجعَْلنَا َما َعلَى اِْلَْرِض ِزٌنَةً لََها ِلنَْبلَُوهُْم 

 التفسٌر:
إنَّا جعلنا ما على وجه األرض من المخلولات َجماال لها، ومنفعة ألهلها؛ لنختبرهم: أٌُّهم أحسن 

 عمبل بطاعتنا، وأٌهم أسوأ عمبل بالمعاصً، ونجزي كبل بما ٌستحك.

إنَّا جعلنا ما على  ، أي:"[2ِزٌنَةً لََها{ ]الكهؾ : }ِإنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وجه األرض من المخلولات َجماال لها، ومنفعة ألهلها

 .(٘)"ٌمول عز ذكره: إنا جعلنا ما على األرض زٌنة لؤلرض لال الطبري:" 
 .(ٙ)"لال: ما علٌها من شًء {،َما َعلَى األْرِض ِزٌنَةً لََها:}عن مجاهد  
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول:  لتادة:"لال   ْنٌا َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ، َوإنَّ هللاَ ُمْستَْخِلفَُكْم »ذكر لنا أن نب إنَّ الدُّ

ْنٌا، واتَّمُوا النِّساء ٌَْؾ تَْعَملُوَن، فاتَّمُوا الدُّ  .(2)«"فٌِها، فَناِظٌر َك

                                                             
 .5ٖٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .51٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
"  كثٌر ابن تفسٌر"  فً كما حاتم أبً ابن وأخرجه (.1ٖٔ٘) برلم"رواه الحافظ أبو ٌعلى الحنفً فً " مسنده (ٖ)
 المنذر وابن الضرٌس ابن إلى نسبته وزاد ،2٘٘/ ٕ"  المنثور الدر"  فً السٌوطً وأورده .بنحوه ٖٖ٘/ ٔ" 
 .إسناده وصحح عدي، وابن
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .51٘/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .51٘/2ٔأخرحه الطبري: (ٙ)
 .55٘/2ٔأخرجه الطبري: (2)

أما بعد فإن الدنٌا خضرة حلوة وإن هللا مستخلفكم فٌها فناظر كٌؾ تعملون فاتموا الدنٌا واتموا النساء » والحدٌث:
فى النساء أال إن بنى آدم خلموا على طبمات شتى منهم من ٌولد مإمنا وٌحٌى فإن أول فتنة بنى إسرابٌل كانت 

مإمنا وٌموت مإمنا ومنهم من ٌولد كافرا وٌحٌى كافرا وٌموت كافرا ومنهم من ٌولد مإمنا وٌحٌى مإمنا 
م أال وٌموت كافرا ومنهم من ٌولد كافرا وٌحٌى كافرا وٌموت مإمنا أال إن الؽضب جمرة تولد فى جوؾ ابن آد

ترون إلى حمرة عٌنٌه وانتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم شٌبا من ذلن فاألرض األرض أال إن خٌر الرجال من 
كان بطىء الؽضب سرٌع الرضا وشر الرجال من كان سرٌع الؽضب بطىء الرضا فإذا كان الرجل بطىء 

من كان حسن المضاء حسن الؽضب بطىء الفىء وسرٌع الؽضب سرٌع الفىء فإنها بها أال إن خٌر التجار 
الطلب وشر التجار من كان سٌا المضاء سٌا الطلب فإذا كان الرجل حسن المضاء سٌا الطلب أو كان سٌا 

أال إن لكل ؼادر لواء ٌوم المٌامة بمدر ؼدرته أال وأكبر الؽدر ؼدر أمٌر عامة أال  المضاء حسن الطلب فإنها بها
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لنختبرهم: أٌُّهم أحسن عمبل  ، أي:"[2بًل{ ]الكهؾ : }ِلنَْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعمَ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بطاعتنا، وأٌهم أسوأ عمبل بالمعاصً، ونجزي كبل بما ٌستحك

ٌمول: لنختبر عبادنا أٌهم أترن لها وأتبع ألمرنا ونهٌنا وأعمل فٌها  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"بطاعتنا
 .(ٖ)"حسن العمل: الزهد فٌها وترن االؼترار بها لال الزمخشري:" 
 ، وجوه من التفسٌر:[2}ِلَنْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدها : أٌهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً لها ، لاله ابن عطاء
 .(٘)"أترن لها :"صم العسمبلنًأوري عن أبً  
 .(ٙ)"أزهدهم فً الدنٌا الثوري:"ولال سفٌان  
 .(2)"أشدهم للدنٌا تركا ولال الحسن:" 
 .(1). لاله ابن إسحاقاختبارا لهم أٌهم أتبع ألمري وأعمل بطاعتًالثانً : 
 .(5)"أٌهم أطوع هلل، ولد علم ما هم فاعلون ولال ٌحٌى بن سبلم:" 
هللا تعالى، وإخباتا وسكونا إلٌنا،  أٌهم أحسن إعراضا عن الدنٌا، وما ٌوجب االشتؽال عنالثالث: 

 .(ٓٔ). لاله سهل بن عبد هللاوعلٌنا توكبل وإلبال
 .(ٔٔ). لاله لتادةأٌهم أتم عمبل الرابع : 
 {،لنبلوهم أٌهم أحسن عمبل} :تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة"عن ابن عمر لال: روي  

لٌبلوكم أٌكم أحسن عمبل وأورع عن محارم هللا » فملت: ما معنى ذلن ٌا رسول هللا؟ لال:
   .(ٕٔ)«وأسرعكم فً طاعة هللا

 .(ٖٔ)الخامس :أٌهم أصفى للباً وأهدى سمتاً. حكاه الماوردي
 .(ٗٔ)السادس: لنختبرهم أٌهم أكثر اعتباراً بها. أفاده الماوردي

 .(٘ٔ)لنختبرهم فً تجافً الحرام منها. أفاده الماورديالسابع: 
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               

حك إذا علمه أال إن أفضل الجهاد كلمة حك عند سلطان جابر أال إن مثل ال ٌمنعن رجل مهابة الناس أن ٌتكلم بال
 .«ما بمى من الدنٌا فٌما مضى منها مثل ما بمى من ٌومكم هذا فٌما مضى منه

، رلم 2ٖٕ( ، وعبد بن حمٌد )ص 5٘ٔٔٔ، رلم 5ٔ/ٖ( ، وأحمد )ٕٙ٘ٔ، رلم 1ٕٙأخرجه الطٌالسى )ص 
( ، والحاكم ٔٓٔٔ، رلم ٕٖ٘/ٕل: حسن صحٌح. وأبو ٌعلى )( ولا5ٕٔٔ، رلم 1ٖٗ/ٗ( والترمذى )1ٙٗ
 ( .1ٕ15، رلم 5ٖٓ/ٙ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )1ٖ٘ٗ، رلم ٔ٘٘/ٗ)

ومن ؼرٌب الحدٌث: "شتى": متفرلة. "أوداجه": مفردها: ودج، وهو عرق األخدع الذى ٌمطعه الذابح فبل ٌبمى 
 معه حٌاة. "الفىء": الرجوع. "جابر": ظالم.

 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51٘/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕ٘انظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .55٘/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٓ2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٕٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .55٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .52انظر: تفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٕٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕ٘انظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٕ٘انظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕٙانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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ٌَْها َصِعًٌدا ُجُرًزا )  [1({ ]الكهؾ : 1}َوإِن ا لََجاِعلُوَن َما َعلَ
 التفسٌر:

 وإنَّا لجاعلون ما على األرض من تلن الزٌنة عند انمضاء الدنٌا تراًبا، ال نبات فٌه.
 .(ٔ)"ٌمول: ٌهلن كّل شًء علٌها وٌبٌد لال ابن عباس:" 
، فبل تؤس،  ،األرض ٌعنً:لال ابن إسحاق:"  ًّ إن ما علٌها لفان وبابد، وإن المرجع إلل

 .(ٕ)"وال ٌحزنن ما تسمع وترى فٌها
فٌه بٌان أن ما جعله زٌنة لها من النبات والحٌوان وؼٌر ذلن سٌجعله  لال الجصاص:" 

 .(ٖ)"صعٌدا جرزا
 ألوال: ،«الصعٌد»تفسٌروفً  
 .(ٗ)لتادة. لاله األرض التً لٌس فٌها شجر وال نباتأحدها : 
أََولَْم ٌََرْوا }األرض التً لٌس فٌها شًء، أال ترى أنه ٌمول: «: الجرز» ولال ابن زٌد:" 

لال: والجرز: ال شًء فٌها، ال نبات وال  {،أَنَّا نَسُوُق اْلَماَء ِإلَى األْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا
 .(٘)"منفعة

 .(ٙ)"الطرٌك الذي ال نبات فٌه« الصعٌد» لال الزجاج:"
 .(1)، ومماتل(2)الثانً: األرض المستوٌة ، لاله ابن زٌد

 .(ٓٔ)، والنحاس(5)الثالث : هو وجه األرض لصعوده ، لاله ابن لتٌبة
 .(ٔٔ)"«صعٌد»:الصعٌد فً اللؽة وجه األرض ومنه لٌل للتراب  لال النحاس:" 

 .(ٖٔ)، وأبان بن تؽلب(ٕٔ)الرابع : أنه التراب ، لاله لتادة
 ألوال: «الُجُرز»وفً تفسٌر 

 .(ٗٔ)أحدها : بلمعاً ، لاله مجاهد

 .(٘ٔ). لاله مماتللٌس علٌها جبل وال نبت كما خلمت أول مرة الثانً : ملساء،
 .(ٙٔ)الثالث : محصورة ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

وحكاه ٌحٌى بن سبلم عن ، (2ٔ)الخراب. لاله سعٌد بن جبٌر «:جرز»ـٌعنً بالالرابع : 
 .(1ٔ)الحسن

، وبه لال (ٔ)، وابن زٌد(5ٔ)الخامس: أنها الٌابسة التً ال نبات بها وال زرع. وهذا لول لتادة
 .(ٕ)الزجاج

                                                             
 .55٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٓٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙ/ٖأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٓٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 . 5ٕٙ/ٖمعهانً المرآن:(ٙ)
 .ٓٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٕٙحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:  (5)
 .ٕٙٔ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٙانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .55٘/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .1ٕٙانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٖٕٙٗ/2(:ص2ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .2ٕٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1ٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص2ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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ٌََرْوا أَنَّا }الجرز: األرض التً لٌس فٌها شًء، أال ترى أنه ٌمول:  لال ابن زٌد:"  أََولَْم 
لال: والجرز: ال شًء فٌها، ال نبات وال  {،اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعانَسُوُق اْلَماَء إَِلى األْرِض 

 .(ٖ)"منفعة
كؤنها تؤكل النبت أكبل، ٌمال أرض ، األرض التً ال تنبت شٌبا :«الجرز» لال الزجاج:"
 .(ٗ)"جرز، وأرضون أجراز
أي ؼلظا ال ٌنبت شٌبا والجمٌع أرضون أجراز، وٌمال للسنة المجدبة:  لال أبو عبٌدة:"

 :(٘)لال ذو الّرّمة جرز وسنون أجراز لجدوبها وٌبسها وللّة مطرها،
 طوى النّحر واألجراز ما فى عروضها ... فما بمٌت إال الصدور الجراشع

 :(ٙ)ولال
 .(2)"لد جّرفتهن الّسنون األجراز

 [:1-2فوابد اآلٌتٌن:]
بٌان العلة فً وجود الزٌنة على هذه األرض، وهً االبتبلء واالختبار للناس لٌظهر  -ٔ

الزاهد فٌها، العارؾ بتفاهتها وسرعة زوالها، ولٌظهر الراؼب فٌها المتكالب علٌها الذي 
 عصى هللا من أجلها.

تمرٌر فناء كل ما على األرض حتى تبمى صعٌدا جرزا ولاعا صفصفا ال ٌرى فٌها  -ٕ
 أمت.عوج وال 

 
 المرآن

لٌِِم َكانُوا ِمْن آٌَاتِنَا َعَجبًا )  [1({ ]الكهؾ : 1}أَْم َحِسْبَت أَن  أَْصَحاَب اْلَكْهِؾ َوالر 
 التفسٌر:

أن لصة أصحاب الكهؾ واللوح الذي كُتِبت فٌه أسماإهم من آٌاتنا عجٌبة  -أٌها الرسول-ال تظن 
 من ذلن. وؼرٌبة؛ فإن خلك السموات واألرض وما فٌهما أعجب

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أم حسبت ٌا دمحم أن أصحاب الكهؾ  لال الطبري:" 
واألرض، وما فٌهّن من العجابب  والرلٌم كانوا من آٌاتنا عجبا، فإن ما خلمت من السماوات

 أعجب من أمر أصحاب الكهؾ، وحجتً بكل ذلن ثابتة على هإالء المشركٌن من لومن،
 .(1)"وؼٌرهم من سابر عبادي

ٌَاتِنَا َعَجبًا{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:}   ، وجهان:[5َكانُوا ِمْن آ
أم حسبت ٌا دمحم أن أصحاب الكهؾ والرلٌم كانوا من آٌاتنا َعَجبا، فإن الذي آتٌتن من أحدهما : 

 . (5). لاله ابن عباسالعلم والحكمة أفضل منه
ٌمول: الذي آتٌتن من العلم والسنة والكتاب أفضل من شؤن أصحاب  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)"الكهؾ والرلٌم
 فإن ما خلمت من السماواتالثانً : معناه: أحسبت أنهم أعجب آٌاتنا ولٌسوا بؤعجب خلمنا، 

                                                                                                                                                                               
 .ٓٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٓٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 . 5ٕٙ/ٖمعهانً المرآن:(ٗ)
 .ٖٔٗ دٌوانه(٘)
 .الرجز مشطور من البٌتو. ٓٓٙ/2ٔ، وتفسٌر الطبري:(جرز) اللسانانظر:  (ٙ)

 جرفتهن معنى ٌكون أن وٌجوز. إبله إلى راجع والضمٌر. جلهن أو كلهن بهن ذهبت أي: وجرفتهن ومعنى
 .المرعى ولملة ولحم، شحم من فٌهن بما وذهبت هزلتهن،: بالتشدٌد

 .5ٖٗ-5ٖٖ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٔٓٙ-ٓٓٙ/2ٔتفسٌر الطبري:ذ (1)
 .ٔٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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واألرض، وما فٌهّن من العجابب أعجب من أمر أصحاب الكهؾ، وحجتً بكل ذلن ثابتة على 
، (ٕ)، ولتادة(ٔ)وهذا معنى لول مجاهد .من لومن، وؼٌرهم من سابر عباديهإالء المشركٌن 
 .(ٖ)وابن إسحاق
وما لدروا من لَْدر فٌما صنعت من أمر الخبلبك، وما وضعت  :أي لال ابن إسحاق:" 

 .(ٗ)"على العباد من حججً ما هو أعظم من ذلن
 .(٘)"ٌمول: لد كان من آٌاتنا ما هو أعجب من ذلن لال لتادة:" 
 .(ٙ)"لٌسوا بؤعجب آٌاتنا، كانوا من أبناء الملون ولال لتادة:" 
 .(2)"كانوا ٌمولون هم عجب لال مجاهد:" 
إن المول األول أولى بتؤوٌل اآلٌة، ألّن هللا عّز وجّل أنزل لصة أصحاب  لال الطبري:" 

ابن  الرواٌة عنفً الكهؾ على نبٌه احتجاجا بها على المشركٌن من لومه على ما ذكرنا 
عباس، إذ سؤلوه عنها اختبارا منهم له بالجواب عنها صدله، فكان تمرٌعهم بتكذٌٌهم بما هو أوكد 
علٌهم فً الحجة مما سؤلوا عنهم، وزعموا أنهم ٌإمنون عند اإلجابة عنه أشبه من الخبر عما 

 . (1)"أنعم هللا على رسوله من النعم
 ، ألوال:«الرلٌم»وفً تفسٌر 

 . (ٓٔ)، وابن عباس(5)المرٌة التً كانوا منها ، لاله كعبأحدها : أنه اسم 
 ، وبه لال الحسن.(ٔٔ)الثانً : أنه اسم جبل أصحاب الكهؾ، رواه ابن جرٌج عن ابن عباس

 .(ٕٔ)"لٌل: إن اسمه بنجلوس لال ابن عباس:" 
أن اسم جبل الكهؾ: بناجلوس. واسم الكهؾ: حٌزم. : " (ٖٔ)شعٌب الَجببًروي عن  
 .(ٗٔ)"ُحمرانوالكلب: 

 .(2ٔ)، وعطٌة(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)الثالث : أنه اسم الوادي ، لاله لتادة

 .(1ٔ)"الرلٌم: واد بٌن عُْسفان وأٌَلة دون فلسطٌن، وهو لرٌب من أٌَلة ولال ابن عباس:" 
  .(5ٔ)"والرلٌم: اسم الوادي الكهؾ: فهو ؼار الوادي، لال الضحان:" 

 .(ٔ)بن جبٌرالرابع : أنه اسم كلبهم . لاله سعٌد 

                                                             
 .ٔٓٙ/2ٔانظر: الطبري: (ٔ)
 .ٔٓٙ/2ٔانظر: الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٙ/2ٔانظر: الطبري: (ٖ)
 .ٔٓٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٔٓٙ/2ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٕٗ/2(:ص2ٔ1ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٓٙ/2ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٓٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 22ٔ(:صٙ: ٔ: ٖٙ٘، وتفسٌر سفٌان الثوري)ٕٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . ٖٓٙ/2ٔانظ}: تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .ٖٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 إسحاق بن دمحم عنه العلم أخذ طاووس، ألران من المحدث الجببً األسود بن شعٌب هو: الجببً شعٌب(ٖٔ)

 فً العرب جزٌرة صفة فً الهمدانً لال كما والمصر، بالهمز الجبؤ، إلى منسوب وهو. وهران بن وسلمة
 الجبؤ رسم فً الماهرة، طبعة للبكري، استعجم ما معجم انظر) الجند من بالمرب المعافر، كورة وهو مواضع،
 .(ٖٓٙ ص
 .ٖٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٓٙ-ٕٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .ٖٓٙ-ٕٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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، (ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)الخامس : أن الرلٌم الكتاب الذي كتب فٌه شؤنهم ، لاله ابن عباس أٌضا
 .(٘)، ومماتل(ٗ)ومجاهد، وابن زٌد

 .(ٙ)"الكتاب بلؽة الروم {:الرلٌم} لال الماسم بن سبلم:" 
الرلٌم: لوح من حجارة كتبوا فٌه لصص أصحاب الكهؾ، ثم  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(2)"وضعوه على باب الكهؾ
}َكبلَّ  :-عز وجل -الكتاب الذي كتبه الماضٌان مثل لوله :«الرلٌم»ـٌعنً ب لال مماتل:" 

ٌٍن ) اِر لَِفً ِسّجِ ٌٌن )2إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ  - 2({ ]المطففٌن : 5)( ِكتَاٌب َمْرلُوٌم 1( َوَما أَْدَراَن َما ِسّجِ
 .(1)"كتاب مكتوب :ٌعنً ،[5

ماخوذ من الرلم فً الثوب، ولٌل كان الكتاب لوحاً من رصاص على  لال الماوردي:" 
 .(5)باب الكهؾ ، ولٌل فً خزابن الملون لعجٌب أمرهم"

 .(ٓٔ)الدواة بالرومٌة ، لاله أبو صالح :«الرلٌم»السادس : 
لوم من أهل الشراة كانت حالهم مثل حال أصحاب الكهؾ ، لاله سعٌد بن  :«الرلٌم»السابع : أن 

 .(ٔٔ)جبٌر
 .(ٕٔ). لاله سهل بن عبدهللاهو ربٌسهم :«الرلٌم»الثامن: أن 
 .(ٖٔ)"»«الرلً»، و«األّواه»، و«حنانا»: كل المرآن أعلمه، إال  لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)"، أكتاب، أم بنٌان؟«الرلٌم»ما أدري ما  ولال ابن عباس:" 
وأولى هذه األلوال بالصواب فً الرلٌم أن ٌكون معنٌا به: لوح، أو  لال الطبري:" 

حجر، أو شًء كُتب فٌه كتاب، ولد لال أهل األخبار: إن ذلن لوح كتب فٌه أسماء أصحاب 
اللوح فً خزانة الملن، ولال  ثم لال بعضهم: ُرفع ذلن الكهؾ وخبرهم حٌن أَوْوا إلى الكهؾ.

بعضهم: بل ُجعل على باب كهفهم، ولال بعضهم: بل كان ذلن محفوظا عند بعض أهل بلدهم، 

وإنما الرلٌم: فعٌل، أصله: مرلوم، ثم ُصرؾ إلى فعٌل، كما لٌل للمجروح: جرٌح، وللممتول: 
رلم، ألنه الخّط الذي  لتٌل، ٌمال منه: رلمت كذا وكذا: إذا كتبته، ومنه لٌل للرلم فً الثوب

ٌعرؾ به ثمنه، ومن ذلن لٌل للحٌَّة: أرلم، لما فٌه من اآلثار، والعرب تمول: علٌن بالرلمة، 
ودع الضفة: بمعنى علٌن برلمة الوادي حٌث الماء، ودع الضفة الجانبة. والضفتان: جانبا 

 .(٘ٔ)"إلى رلمة الواديالوادي، وأحسب أن الذي لال الرلٌم: الوادي، ذهب به إلى هذا، أعنً به 
 الفوابد:
 تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بإجابة السابلٌن عن أصحاب الكهؾ باإلٌجاز والتفصٌل. -ٔ
 أن من آٌات هللا تعالى ما هو أعجب من لصة أصحاب الكهؾ. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .12ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٙ/2ٔالطبري: انظر: تفسٌر (ٗ)
 .2ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٙ)
 .ٖٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .12ٕ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .12ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .52انظر: تفسٌر التستري: (ٕٔ)
 .ٗٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٗٓٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٓٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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أن نومهم طول هذه المدة إنما كان بمحض لدرة هللا تعالى، ولٌس فً ذلن أي دخل  -ٖ
 الكهؾ.ولدرة ألصحاب 

 
 المرآن

ٌِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدً  ({ ٓٔا )}إِْذ أََوى اْلِفتٌَْةُ إِلَى اْلَكْهِؾ فَمَالُوا َرب نَا آتِنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً َوَه
 [ٓٔ]الكهؾ : 
 التفسٌر:
مهم حٌن لجؤ الشبَّان المإمنون إلى الكهؾ؛ خشٌة من فتنة لومهم لهم، وإرؼا -أٌها الرسول-اذكر 

ر لنا  على عبادة األصنام، فمالوا: ربنا أعطنا ِمن عندن رحمة، تثبتنا بها، وتحفظنا من الشر، وٌّسِ
 الطرٌك الصواب الذي ٌوصلنا إلى العمل الذي تحب، فنكون راشدٌن ؼٌر ضالٌن.

حٌن  -أٌها الرسول-اذكر  ، أي:"[ٓٔ}إِْذ أََوى اْلِفتٌَْةُ إِلَى اْلَكْهِؾ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لجؤ الشبَّان المإمنون إلى الكهؾ؛ خشٌة من فتنة لومهم لهم، وإرؼامهم على عبادة األصنام

« فتى»جمع « الفتٌة»صاروا إلٌه وجعلوه مؤواهم، و :«أووا إلٌه» :معنى لال الزجاج:" 
 .(ٕ)"وؼلمة ؼبلم :مثل

 على ثبلثة ألوال : «الكهؾ»اختلؾ فً سبب إٌوابهم إلى و
أبناء عظماء مدٌنتهم، وأهل شرفهم، فخرجوا فاجتمعوا وراء " واكانأحدها : أن أصحاب الكهؾ 

المدٌنة على ؼٌر مٌعاد، فمال رجل منهم هو أسنهم: إنً ألجد فً نفسً شٌبا ما أظنُّ أن أحدا 
ٌجده، لالوا: ماذا تجد؟ لال: أجد فً نفسً أن ربً رّب السماوات واألرض، ولالوا: نحن نجد، 

 {َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواألْرِض لَْن نَْدعَُو ِمْن ُدونِِه إِلًَها لَمَْد لُْلنَا إِذًا َشَطًطا}ماموا جمٌعا، فمالوا: ف
فاجتمعوا أن ٌدخلوا الكهؾ، وعلى مدٌنتهم إذ ذان جبار ٌمال له دلٌنوس، فلبثوا فً الكهؾ ثبلث 

 .(ٗ)عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر، و(ٖ). لاله مجاهدمبة سنٌن وازدادوا تسعا رلدا
كان أصحاب الكهؾ فتٌانا ملوكا ُمَطّولٌن ُمَسّورٌن "عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر: لال 

ذوي ذوابب، وكان معهم كلب صٌدهم، فخرجوا فً عٌد لهم عظٌم فً زّي وموكب، وأخرجوا 
معهم آلهتم التً ٌعبدون، ولذؾ هللا فً للوب الفتٌة اإلٌمان فآمنوا، وأخفى كّل واحد منهم اإلٌمان 

ٌظهر إٌمان بعضهم لبعض: نخرج من بٌن أظهر عن صاحبه، فمالوا فً أنفسهم من ؼٌر أن 
هإالء الموم ال ٌصٌبنا عماب بجرمهم، فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظّل شجرة، فجلس فٌه، 
ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده، فرجا أن ٌكون على مثل أمره من ؼٌر أن ٌظهر منه، فجاء 

فاجتمعوا، فمال بعضهم: ما  حتى جلس إلٌه، ثم خرج اآلخرون، فجاإوا حتى جلسوا إلٌهما،
جمعكم؟ ولال آخر: بل ما جمعكم؟ وكل ٌكتم إٌمانه من صاحبه مخافة على نفسه، ثم لالوا: 
ًَ واحد منهما على صاحبه، ثم ٌفشً كل واحد  لٌخرج منكم فَتٌَان، فٌْخلَُوا، فٌتواثما أن ال ٌفش

ان منهم فتواثما، ثم تكلما، منهما لصاحبه أمره، فإنا نرجو أن نكون على أمر واحد، فخرج فتٌ
فذكر كل واحد منهما أمره لصاحبه، فؤلببل مستبشَرٌن إلى أصحابهما لد اتفما على أمر واحد، 
فإذا هم جمٌعا على اإلٌمان، وإذا كهؾ فً الجبل لرٌب منهم، فمال بعضهم لبعض: ابتوا إلى 

فدخلوا الكهؾ، ومعهم كلب  {لَكُْم ِمْن أَْمِركُْم ِمرفَمًاِمْن َرْحَمتِِه َوٌَُهٌِّْا  ٌَْنُشْر لَكُْم َربُّكُمْ }الكهؾ 
صٌدهم فناموا، فجعله هللا علٌهم رلدة واحدة، فناموا ثبلث مبة سنٌن وازدادوا تسعا، لال: وفمدهم 
لوُمهم فطلبوهم وبعثوا البرد، فعمى هللا علٌهم آثارهم وكهفهم، فلما لم ٌمدروا علٌهم كتبوا 

وح: فبلن ابن فبلن، وفبلن ابن فبلن أبناء ملوكنا، فَمَدناهم فً عٌد كذا أسماءهم وأنسابهم فً ل
وكذا فً شهر كذا وكذا فً سنة كذا وكذا، فً مملكة فبلن ابن فبلن، ورفعوا اللوح فً الخزانة، 

                                                             
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
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فمات ذلن الملن وؼلب علٌهم ملن مسلم مع المسلمٌن، وجاء لرن بعد لرن، فلبثوا فً كهفهم 
 .(ٔ)"ادوا تسعاثبلث مبة سنٌن وازد

كان مصٌرهم إلى الكهؾ هربا من طلب سلطان كان طلبهم بسبب َدعوى جناٌة اّدعى أنه الثانً: 
 .(ٕ). وهذا لول وهب بن منبهعلى صاحب لهم أنه جناها

جاء حوارّي عٌسى ابن مرٌم إلى مدٌنة أصحاب الكهؾ، فؤراد أن ٌدخلها،  لال وهب:" 
اما، فكان فٌه  فمٌل له: إن على بابها صنما ال ٌدخلها أحد إال سجد له، فكره أن ٌدخلها، فؤتى َحمَّ
لرٌبا من تلن المدٌنة، فكان ٌعمل فٌه ٌإاجر نفسه من صاحب الحمام، ورأى صاحب الحمام فً 

دّر علٌه الرزق، فجعل ٌعرض علٌه اإلسبلم، وجعل ٌسترسل إلٌه، وعلمه فتٌة حمامه البركة و
من أهل المدٌنة، وجعل ٌخبرهم خبر السماء واألرض وخبر اآلخرة، حتى آمنوا به وصّدلوه، 
وكانوا على مثل حاله فً ُحْسن الهٌبة، وكان ٌشترط على صاحب الحمام أن اللٌل لً ال تحول 

ضرت، فكان على ذلن حتى جاء ابن الملن بامرأة، فدخل بها الحمام، بٌنً وبٌن الصبلة إذا ح
فعٌره الحوارّي، فمال: أنت ابن الملن، وتدخل معن هذه النكداء، فاستحٌا، فذهب فرجع مّرة 
أخرى، فمال له مثل ذلن، فسبه وانتهره ولم ٌلتفت حتى دخل ودخلت معه المرأة، فماتا فً 

له: لتل صاحب الحمام ابنن، فالتُمس، فلم ٌمدر علٌه َهربا، لال:  الحمام جمٌعا، فؤتً الملن، فمٌل
من كان ٌصحبه؟ فسموا الفتٌة، فالتمسوا، فخرجوا من المدٌنة، فمروا بصاحب لهم فً زرع له، 

أمرهم، فذكروا أنهم التُمسوا، فانطلك معهم الكلب، حتى أواهم اللٌل إلى الكهؾ،  وهو على مثل
نا اللٌلة، ثم نصبح إن شاء هللا فترون رأٌكم، فضرب على آذانهم، فخرج فدخلوه، فمالوا: نبٌت هه

الملن فً أصحابه ٌتبعونهم حتى وجدوهم لد دخلوا الكهؾ، فكلما أراد رجل أن ٌدخل أرعب، 
فلم ٌطك أحد أن ٌدخله، فمال لابل: ألٌس لو كنت لدرت علٌهم لتلتهم؟ لال: بلى، لال: فابن علٌهم 

 .(ٖ)"ه ٌموتوا عطشا وجوعا، ففعلباب الكهؾ، ودعهم فٌ

أنهم كانوا مسلمٌن على دٌن عٌسى، وكان لهم ملن عابد َوثَن، دعاهم إلى عبادة الثالث : 
، لاله األصنام، فهربوا بدٌنهم منه خشٌة أن ٌفتنهم عن دٌنهم، أو ٌمتلهم، فاستخفوا منه فً الكهؾ

 .(ٙ)، وابن إسحاق(٘)، وعمرو(ٗ)ابن عباس، والحسن
َمِرج أمر أهل اإلنجٌل وعظُمت فٌهم الخطاٌا  الطبري بسنده عن ابن إسحاق:"أخرج  

وطؽت فٌهم الملون، حتى عبدوا األصنام وذبحوا للطواؼٌت، وفٌهم على ذلن بماٌا على أمر 
عٌسى ابن مرٌم، متمسكون بعبادة هللا وتوحٌده، فكان ممن فعل ذلن من ملوكهم، ملن من الروم 

كان لد عبد األصنام، وذبح للطواؼٌت، ولتل من خالفه فً ذلن ممن ألام على ٌمال له: َدْلٌَنوس، 
دٌن عٌسى ابن مرٌم، كان ٌنزل فً لرى الروم، فبل ٌترن فً لرٌة ٌنزلها أحدا ممن ٌدٌن بدٌن 
عٌسى ابن مرٌم إال لتله، حتى ٌعبد األصنام، وٌذبح للطواؼٌت، حتى نزل دلٌنوس مدٌنة الِفتٌة 

ما نزلها دلٌنوس كبر ذلن على أهل اإلٌمان، فاستْخفُوا منه وهربوا فً كّل أصحاب الكهؾ، فل
وجه. وكان دلٌنوس لد أمر حٌن لدمها أن ٌتبع أهل اإلٌمان فٌُجمعوا له، واتخذ شَُرطا من الكفَّار 
من أهلها، فجعلوا ٌتبعون أهل اإلٌمان فً أماكنهم التً ٌستخفون فٌها، فٌستخرجونهم إلى 

هم إلى المجامع التً ٌذبح فٌها للطواؼٌت فٌخٌرهم بٌن المتل، وبٌن عبادة األوثان دلٌنوس، فمدم
والذبح للطواؼٌت، فمنهم من ٌرؼب فً الحٌاة وٌُْفَظع بالمتل فٌَفتِتن. ومنهم من ٌؤبى أن ٌعبد ؼٌر 
ب هللا فٌمتل، فلما رأى ذلن أهل الصبلبة من أهل اإلٌمان باهلل، جعلوا ٌُْسلمون أنفسهم للعذا
والمتل، فٌمتلون وٌمطعون، ثم ٌربط ما لطع من أجسادهم، فٌعلَّك على سور المدٌنة من نواحٌها 
كلها، وعلى كّل باب من أبوابها، حتى عظمت الفتنة على أهل اإلٌمان، فمنهم من كفر فتُرن، 

                                                             
 .ٕٔٙ-ٔٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/2ٔالطبري: انظر: تفسٌر (ٕ)
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .12ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٙٓٙ-٘ٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓٙ-ٙٓٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
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تى ومنهم من ُصلب على دٌنه فمُتل، فلما رأى ذلن الِفتٌة أصحاب الكهؾ، حزنوا حزنا شدٌدا، ح
ونَِحلت أجسامهم، واستعانوا بالصبلة والصٌام والصدلة، والتحمٌد، والتسبٌح،  تؽٌرت ألوانهم،

والتهلٌل، والتكبٌر، والبكاء، والتضّرع إلى هللا، وكانوا فتٌة أحداثا أحرارا من أبناء أشراؾ 
 ."الروم

هللا بن أبً فحدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد ثم لال الطبري: "
نجٌح، عن مجاهد، لال: لمد ُحّدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانه وضح الورق، لال ابن 
عباس: فكانوا كذلن فً عبادة هللا لٌلهم ونهارهم، ٌبكون إلى هللا، وٌستؽٌثونه، وكانوا ثمانٌة نفر: 

، َوٌملٌخا، وَمْرطوس، َمْكِسلمٌنا، وكان أكبرهم، وهو الذي كلم الملن عنهم، وُمْحسٌمٌلنٌنا
فلما أجمع دلٌنوس أن ٌجمع أهل   ،(ٔ)وكشوطوش، وبٌرونس، ودٌنموس، وٌطونس لالوس

المرٌة لعبادة األصنام، والذبح للطواؼٌت، بكوا إلى هللا وتضرعوا إلٌه، وجعلوا ٌمولون: اللهم 
اكشؾ عن عبادن  {َلمَْد لُْلنَا إِذًا َشَطًطا}رب السماوات واألرض، لن ندعو من دونن إلها 

المإمنٌن هذه الفتنة وادفع عنهم الببلء وأنعم على عبادن الذٌن آمنوا بن، وُمنِعوا عبادتن إال 
سّرا، مستخفٌن بذلن، حتى ٌعبدون عبلنٌة، فبٌنما هم على ذلن، عرفهم عُرفاإهم من الكفار، 

رهم، وكانوا لد َخلوا ممن كان ٌجمع أهل المدٌنة لعبادة األصنام، والذبح للطواؼٌت، وذكروا أم
فً ُمَصلّى لهم ٌعبدون هللا فٌه، وٌتضّرعون إلٌه، وٌتولَّعون أن ٌُْذَكروا لدلٌنوس، فانطلك أولبن 
الكفرة حتى دخلوا علٌهم ُمصبلهم، فوجدوهم سجودا على وجوههم ٌتضّرعون، وٌبكون، 

ة من عُرفابهم لالوا لهم: وٌرؼبون إلى هللا أن ٌنجٌهم من دلٌنوس وفتنته، فلما رآهم أولبن الكفر
ما َخلَّفكم عن أمر الملن؟ انطلموا إلٌه! ثم خرجوا من عندهم، فرفعوا أمرهم إلى دلٌنوس، ولالوا: 
تجمع الناس للذبح آللهتن، وهإالء فِتٌة من أهل بٌتن، ٌسَخرون منن، وٌستهزبون بن، 

عٌسى ابن مرٌم ٌصلون وٌعصون أمرن، وٌتركون آلهتن، ٌَعِمدون إلى ُمَصلّى لهم وألصحاب 

فٌه، وٌتضّرعون إلى إلههم وإله عٌسى وأصحاب عٌسى، فلم تتركهم ٌصنعون هذا وهم بٌن 
سلطانن وُملكن، وهم ثمانٌة نفر: ربٌسهم مكسلمٌنا، وهم أبناء عظماء المدٌنة؟ فلما  َظهرانً

عٌنهم من الدموع لالوا ذلن لدلٌنوس، بعث إلٌهم، فؤتً بهم من المصلَّى الذي كانوا فٌه تفٌض أ
ُمعَفرة وجوههم فً التراب، فمال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح آللهتنا التً تعبد فً األرض، 
وأن تجعلوا أنفسكم أُْسوة لَسراة أهل مدٌنتكم، ولمن حضر منَّا من الناس؟ اختاروا منً: إما أن 

إن لنا إلها نعبده مؤل السموات تذبحوا آللهتنا كما ذبح الناس، وإما أن ألتلكم! فمال مكسلمٌنا: 
واألرض عَظمتُه، لن ندعو من دونه إلها أبدا، ولن نمر بهذا الذي تدعونا إلٌه أبدا، ولكنا نعبد هللا 
ربنا، له الحمد والتكبٌر والتسبٌح من أنفسنا خالصا أبدا، إٌاه نعبد، وإٌاه نسؤل النجاة والخٌر. فؤما 

بدا، ولسنا بكابنٌن عُبَّادا للشٌاطٌن، وال جاعلً أنفسنا الطواؼٌت وعبادتها، فلن نمّر بَها أ
وأجسادنا عُبادا لها، بعد إذ هدانا هللا له رهبتَن، أو َفَرلا من عبودتن، اصنع بنا ما بدا لن، ثم لال 
أصحاب مكسلمٌنا لدلٌنوس مثل ما لال، لال: فلما لالوا ذلن له، أمر بهم فنزع عنهم لبوس كان 

ابهم، ثم لال: أما إذ فعلتم ما فعلتم فإنً سؤإخركم أن تكونوا من أهل علٌهم من لبوس عظم
مملكتً وبطانتً، وأهل ببلدي، وسؤفُرغ لكم، فؤنجز لكم ما وعدتكم من العموبة، وما ٌمنعنً أن 
ل ذلن لكم إال أنً أراكم فتٌانا حدٌثة أسنانُكم، وال أحبُّ أن أهلككم حتى أستؤنًّ بكم، وأنا  أعّجِ

أجبل تَذكرون فٌه، وتراجعون عمولكم، ثم أمر بحلٌة كانت علٌهم من ذهب وفضة، جاعل لكم 
فنزعت عنهم، ثم أمر بهم فؤخرجوا من عنده، وانطلك دلٌنوس مكانه إلى مدٌنة سوى مدٌنتهم 

 التً هم بها لرٌبا منها لبعض ما ٌرٌد من أمره.
افوا إذا لدم مدٌنتهم أن فلما رأى الفتٌة دلٌنوس لد خرج من مدٌنتهم بادروا لدومه، وخ

ٌذكر بهم، فؤتمروا بٌنهم أن ٌؤخذ كّل واحد منهم نفمة من بٌت أبٌه، فٌتصّدلوا منها، وٌتزّودوا بما 
بمً، ثم ٌنطلموا إلى كهؾ لرٌب من المدٌنة فً جبل ٌمال له: بنجلوس فٌمكثوا فٌه، وٌعبدوا هللا 

                                                             
 عن ونملها واه، معرفتها فً والسند فؤعجمٌة، الكهؾ أهل أسماء وأما( ٖٓٙ: ٓٔ) تفسٌره فً المرطبً لال(ٔ)

 .الطبري
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م ما شاء، فلما لال ذلن بعضهم لبعض، حتى إذا رجع دلٌنوس أتوه فماموا بٌن ٌدٌه، فٌصنع به
عمد كّل فتى منهم، فؤخذ من بٌت أبٌه نفمة، فتصّدق منها، وانطلموا بما بمً معهم من نفمتهم، 
واتبعهم كْلب لهم، حتى أتوا ذلن الكهؾ، الذي فً ذلن الجبل، فلبثوا فٌه لٌس لهم عمل إال 

وجه هللا تعالى، والحٌاة التً ال تنمطع،  الصبلة والصٌام والتسبٌح والتكبٌر والتحمٌد، ابتؽاء
وجعلوا نفمتهم إلى فتى منهم ٌمال له ٌملٌخا، فكان على طعامهم، ٌبتاع لهم أرزالهم من المدٌنة 
سرا من أهلها، وذلن أنه كان من أجملهم وأجلدهم، فكان ٌملٌخا ٌصنع ذلن، فإذا دخل المدٌنة 

ب المساكٌن الذٌن ٌستطعمون فٌها، ثم ٌؤخذ ورله، ٌضع ثٌابا كانت علٌه حسانا، وٌؤخذ ثٌابا كثٌا
ع وٌتجسَّس لهم الخبر، هل ذكر هو  فٌنطلك إلى المدٌنة فٌشتري لهم طعاما وشرابا، وٌتسمَّ
وأصحابه بشًء فً مئل المدٌنة، ثم ٌرجع إلى أصحابه بطعامهم وشرابهم، وٌخبرهم بما سمع 

لٌنوس الجبَّار المدٌنة التً منها خرج إلى مدٌنته، من أخبار الناس، فلبثوا بذلن ما لبثوا، ثم لدم د
وهً مدٌنة أفَْموس، فؤمر عظماء أهلها، فذبحوا للطواؼٌت، ففزع فً ذلن أهل اإلٌمان، فتخببوا 
فً كل مخبؤ، وكان ٌملٌخا بالمدٌنة ٌشتري ألصحابه طعامهم وشرابهم ببعض نفمتهم، فرجع إلى 

رهم أن الجبار دلٌنوس لد دخل المدٌنة، وأنهم لد أصحابه وهو ٌبكً ومعه طعام للٌل، فؤخب
ذكروا وافتمدوا والتمسوا مع عظماء أهل المدٌنة لٌذبحوا للطواؼٌت، فلما أخبرهم بذلن، فزعوا 
فزعا شدٌدا، وولعوا سجودا على وجوههم ٌدعون هللا، وٌتضّرعون إلٌه، وٌتعّوذون به من 

فعوا رإوسكم، فاطعَموا من هذا الطعام الذي جبتكم الفتنة، ثم إن ٌملٌخا لال لهم: ٌا إخوتاه، ار
به، وتوكلوا على ربكم، فرفعوا رإوسهم، وأعٌنهم تفٌض من الدمع حذرا وتخّوفا على أنفسهم، 
فطعموا منه، وذلن مع ؼروب الشمس، ثم جلسوا ٌتحدثون وٌتدارسون، وٌذكر بعضهم بعضا 

ر، فبٌنا هم على ذلن، إذ ضرب هللا على على حزن منهم، مشفمٌن مما أتاهم به صاحبهم من الخب
آذانهم فً الكهؾ سنٌن عددا، وكلبهم باسط ذراعٌه بباب الكهؾ، فؤصابهم ما أصابهم وهم 

مإمنون ُمولنون، مصّدلون بالوعد، ونفمتهم موضوعة عندهم، فلما كان الؽد فمدهم دلٌنوس، 
ن هإالء الفتٌة الذٌن ذهبوا، لمد فالتمسهم فلم ٌجدهم، فمال لعظماء أهل المدٌنة: لمد ساءنً شؤ

كانوا ٌظنون أن بً ؼضبا علٌهم فٌما صنعوا فً أّول شؤنهم، لجهلهم ما جهلوا من أمري، ما 
كنت ألجهل علٌهم فً نفسً، وال أإاخذ أحدا منهم بشًء إن هم تابوا وعبدوا آلهتً، ولو فعلوا 

لمدٌنة: ما أنت بحمٌك أن ترحم لتركتهم، وما عالبتهم بشًء سلؾ منهم، فمال له عظماء أهل ا
رتهم عن  لتهم أجبل وأخَّ لوما فجرة َمردة عُصاة، ممٌمٌن على ظلمهم ومعصٌتهم، ولد كنَت أجَّ
العموبة التً أصبت بها ؼٌرهم، ولو شاإوا لرجعوا فً ذلن األجل، ولكنهم لم ٌتوبوا ولم ٌنزعوا 

الهم بالمدٌنة، فلما علموا بمدومن فّروا ولم ٌندموا على ما فعلوا، وكانوا منذ انطلمت ٌبذرون أمو
فلم ٌُروا بعد، فإن أحببت أن تُْإتَى بهم، فؤرسل إلى آبابهم فامتحنهم، واشُدد علٌهم ٌُدلون علٌهم، 
فإنهم مختببون منن، فلما لالوا ذلن لدلٌنوس الجبار، ؼضب ؼضبا شدٌدا. ثم أرسل إلى آبابهم، 

ن أبنابكم المردة الذٌن عصوا أمري، وتركوا آلهتً، فؤتً بهم فسؤلهم عنهم ولال: أخبرونً ع
ابتونً بهم، وأنببونً بمكانهم، فمال له آباإهم: أما نحن فلم نعص أمرن ولم نخالفن، لد عبدنا 
آلهتن وذبحنا لهم، فلم تمتلنا فً لوم مردة، لد ذهبوا بؤموالنا فبذّروها وأهلكوها فً أسواق 

بل ٌدعى بنجلوس، وبٌنه وبٌن المدٌنة أرض بعٌدة هَربا منن، المدٌنة، ثم انطلموا، فارتموا فً ج
فلما لالوا ذلن خلَّى سبٌلهم، وجعل ٌؤتمر ماذا ٌصنع بالفتٌة، فؤلمى هللا عز وجل فً نفسه أن ٌؤمر 
بالكهؾ فٌُسّد علٌهم كرامة من هللا، أراد أن ٌكرمهم، وٌكرم أجساد الفتٌة، فبل ٌجول، وال ٌطوؾ 

ٌحٌٌهم، وٌجعلهم آٌة ألمة تُستخلؾ من بعدهم، وأن ٌبٌن لهم أن الساعة آتٌة  بها شًء، وأراد أن
ال رٌب فٌها، وأن هللا ٌبعث من فً المبور. فؤمر دلٌنوس بالكهؾ أن ٌسّد علٌهم، ولال: دعوا 
هإالء الفتٌة الَمَردة الذٌن تركوا آلهتً فلٌموتوا كما هم فً الكهؾ عطشا وجوعا، ولٌكن كهفهم 

روا ألنفسهم لبرا لهم، ففعل بهم ذلن عدّو هللا، وهو ٌظن أنهم أٌماظ ٌعلمون ما ٌصنع الذي اختا
بهم، ولد تََوفّى هللا أرواحهم وفاة النوم، وكلبهم باسط ذراعٌه بباب الكهؾ، لد َؼشَّاه هللا ما 
 ؼشاهم، ٌُملَّبون ذات الٌمٌن وذات الشمال، ثم إن رجلٌن مإمنٌن كانا فً بٌت الملن دلٌنوس
ٌكتمان إٌمانهما: اسم أحدهما بٌدروس، واسم اآلخر: روناس، فؤتمرا أن ٌكتبا شؤن الفتٌة 
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أصحاب الكهؾ، أنسابهم وأسماءهم وأسماء آبابهم، ولصة خبرهم فً لوحٌن من َرصاص، ثم 
ٌصنعا له تابوتا من نحاس، ثم ٌجعبل اللوحٌن فٌه، ثم ٌكتبا علٌه فً فم الكهؾ بٌن ظهرانً 

ختما على التابوت بخاتمهما، ولاال لعل هللا أن ٌُْظهر على هإالء الفتٌة لوما مإمنٌن البنٌان، وٌ
لبل ٌوم المٌامة، فٌعلم من فتح علٌهم حٌن ٌمرأ هذا الكتاب خبرهم، ففعبل ثم بنٌا علٌه فً البنٌان، 

ي كانوا فبمً دلٌنوس ولرنه الذٌن كانوا منهم ما شاء هللا أن ٌبموا، ثم هلن دلٌنوس والمرن الذ
 .(ٔ)"معه، ولرون بعده كثٌرة، وخلفت الخلوؾ بعد الخلوؾ

ربنا أعطنا ِمن عندن  ، أي:"[ٓٔ}فََمالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"رحمة، تثبتنا بها، وتحفظنا من الشر

 .(ٖ)"رزلا :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٗ)"مؽفرة ورزلا :أعطنا من عندن رحمة، أي أي: لال الزجاج:" 
ٌِّْا لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ر لنا الطرٌك الصواب  ، أي:"[ٓٔ}َوَه وٌّسِ

 .(٘)"الذي ٌوصلنا إلى العمل الذي تحب، فنكون راشدٌن ؼٌر ضالٌن
 .(ٙ)"تٌسٌرا :ٌعنًلال مماتل:" 
 .(2)"منن وٌزلؾ عندن أرشدنا إلى ما ٌمرب أي: لال الزجاج:" 
كانوا لوما لد آمنوا، فروا بدٌنهم من لومهم، وإن لومهم على الكفر  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

 .(1)"وخشوا على أنفسهم المتل
 

 المرآن
 [ٔٔ({ ]الكهؾ : ٔٔ}فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِهْم فًِ اْلَكْهِؾ ِسنٌَِن َعَدًدا )

 التفسٌر:

 علٌهم النوم العمٌك، فبموا فً الكهؾ سنٌن كثٌرة.فؤلمٌنا 
فؤلمٌنا علٌهم النوم  ، أي:"[ٔٔ}فََضَرْبَنا َعلَى آذَانِِهْم فًِ اْلَكْهِؾ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(5)فً الكهؾ" العمٌك
لد ضرب هللا على »أي أنمناهم. ومثله لول أبً ذر:  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«أصمختهم
ألمٌنا علٌهم النوم، كما ٌمول المابل آلخر: ضربن هللا بالفالج، بمعنى  :أي الطبري:"لال  

 .(ٕٔ)"ابتبله هللا به، وأرسله علٌه
انتبه. فالمعنى أنمناهم،  إذا سمع -أن ٌسمعوا، ألن النابم  -منعناهم  أي: لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)"ومنعناهم السمع
 .(ٗٔ)"فبموا فً الكهؾ سنٌن كثٌرة ، أي:"[ٔٔ}ِسنٌَِن َعَدًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

                                                             
 .5ٓٙ-ٙٓٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .]بتصرؾ[5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖ/ٕ اللسان فً(ٓٔ)
 .ٕٗٙؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .5ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)"سنٌن معدودة :ٌعنً لال الطبري:" 
 .(ٕ)"العدد هاهنا فً معنى معدودة لال الفراء:" 
 .(ٖ)"أي: نعدها عددا لال األخفش:" 
 :(ٗ)، وجهان[ِٔٔسنٌَِن َعَدًدا{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:} 

 أحدهما : إحصاء .
 فٌها شهور وال أٌام . الثانً : سنٌن كاملة لٌس

 .(٘)"ثبلثمابة سنة وتسع سنٌن :ٌعنى لال مماتل:" 
ؼزونا مع معاوٌة ؼزوة المضٌك نحو الروم فمررنا بالكهؾ الذي فٌه لال ابن عباس:"

أصحاب الكهؾ الذي ذكر هللا فً المرآن، فمال معاوٌة: لو كشؾ لنا عن هإالء فنظرنا إلٌهم! 
، لد منع هللا ذلن عمن هو خٌر منن. فمال: لو اطلعت علٌهم فمال له ابن عباس: لٌس ذلن لن

لولٌت منهم فرارا ولملبت منهم رعبا فمال معاوٌة: ال أنتهً حتً أعلم علمهم. فبعث رجاال فمال: 
اذهبوا فادخلوا الكهؾ فانظروا. فذهبوا، فلما دخلوا الكهؾ بعث هللا علٌهم رٌحا فؤخرجتهم. فبلػ 

ث عنهم فمال: إنهم كانوا فً مملكة ملن من الجبابرة ٌعبد األوثان، ولد ذلن ابن عباس فؤنشؤ ٌحد
أجبر الناس على عبادتها، وكان هإالء الفتٌة فً المدٌنة، فلما رأوا ذلن خرجوا من تلن المدٌنة 
فجمعهم هللا على ؼٌر مٌعاد، فجعل بعضهم ٌمول لبعض: أٌن ترٌدون؟ أٌن تذهبون!؟ فجعل 

نه ال ٌدري هذا على ما خرج هذا، وال ٌدري هذا. فؤخذوا العهود بعضهم ٌخفً على بعض أل
فاجتمعوا  والمواثٌك إن ٌخبر بعضهم بعضا، فإن اجتمعوا على شًء وإال كتم بعضهم بعضا.

لال: فمعدوا  ،}ِمْرفَمًا{ }فَمَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{.... إلى لوله: :على كلمة واحدة 
إلى الملن فمال: لٌكونن لهإالء الموم بعد  هم ٌطلبونهم ال ٌدرون أٌن ذهبوا، فرفع أمرهمفجاء أهل

الٌوم شؤن ... ناس خرجوا ال ٌدرى أٌن ذهبوا فً ؼٌر خٌانة وال شًء ٌعرؾ ... !! فدعا بلوح 

من رصاص فكتب فٌه أسماءهم ثم طرح فً خزانته. فذلن لول هللا أم حسبت إن أصحاب 
والرلٌم، هو اللوح الذي كتبوا. فانطلموا حتى دخلوا الكهؾ فضرب هللا على الكهؾ والرلٌم 

آذانهم فماموا. فلو إن الشمس تطلع علٌهم ألحرلتهم، ولوال أنهم ٌملبون ألكلتهم األرض. ذلن لول 
{ اآلٌة. لال: ثم إن ذلن الملن ذهب وجاء ملن آخر فعبد هللا وترن تلن .... هللا: }َوتََرى الشَّْمس

وثان، وعدل فً الناس، فبعثهم هللا لما ٌرٌد، لال لابل منهم كم لبثتم فمال بعضهم: ٌوما. ولال األ
بعضهم ٌومٌن. ولال بعضهم: أكثر من ذلن. فمال كبٌرهم: ال تختلفوا، فإنه لم ٌختلؾ لوم لط إال 

، ثم دنا إلى هلكوا، فابعثوا أحدكم بورلكم هذه إلى المدٌنة. فرأي شارة أنكرها ورأى بنٌانا أنكره
فؤنكر الخباز الدرهم  -ٌعنً ولد النالة -خباز فرمى إلٌه بدرهم وكانت دراهمهم كخفاؾ الربع

فمال: من أٌن لن هذا الدرهم؟ لمد وجدت كنزا لتدلنً علٌه أو ألرفعنن إلى األمٌر. فمال: أو 
فمن الملن؟  لال: تخوفنً باألمٌر؟ وأتى الدهمان األمٌر، لال: من أبون؟ لال: فبلن. فلم ٌعرفه.

لال: فبلن. فلم ٌعرفه، فاجتمع علٌهم الناس فرفع إلى عالمهم فسؤله فؤخبره فمال: علً باللوح، 
فجًء به فسمى أصحابه فبلنا وفبلنا. وهم مكتوبون فً اللوح، فمال للناس: إن هللا لد دلكم على 

لال الفتى: مكانكم أنتم  إخوانكم. وانطلموا وركبوا حتى أتوا إلى الكهؾ، فلما دنوا من الكهؾ
حتى أدخل أنا على أصحابً، وال تهجموا فٌفزعون منكم وهم ال ٌعلمون إن هللا لد ألبل بكم 
وتاب علٌكم. فمالوا: لتخرجن علٌنا لال: نعم إن شاء هللا. فدخل فلم ٌدروا أٌن ذهب، وعمً 

هم مسجدا فاتخذوا علٌهم علٌهم فطلبوا وحرضوا فلم ٌمدروا على الدخول علٌهم فمالوا لنتخذن علٌ
 .(ٙ)"مسجدا فجعلوا ٌصلون علٌهم وٌستؽفرون لهم

                                                             
 .ٖٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .11ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٕٗ-1ٖٕٗ/2(:ص2ٕٕٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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كان أصحاب الكهؾ أبناء ملون، رزلهم هللا اإلسبلم فتعوذوا بدٌنهم  لال عكرمة:" 
واعتزلوا لومهم حتى انتهوا إلى الكهؾ، فضرب هللا على صماخاتهم فلبثوا دهرا طوٌبل حتى 

ملكهم مسلما، واختلفوا فً الروح والجسد فمال لابل:  هلكت أمتهم، وجاءت أمة مسلمة وكان
جمٌعا. ولال لابل: ٌبعث الروح وأما الجسد فتؤكله األرض فبل ٌكون شٌبا،  ٌبعث الروح والجسد

أي رب،  فشك على ملكهم اختبلفهم فانطلك فلبس المسوح وجلس على الرماد، ثم دعا هللا فمال:
ٌن لهم، فبعث هللا أصحاب الكهؾ، فبعثوا أحدهم لد ترى اختبلؾ هإالء فابعث لهم آٌة تب

لٌشتري لهم طعاما فدخل السوق، فلما نظر جعل ٌنكر الوجوه وٌعرؾ الطرق، ورأى اإلٌمان 
ظاهرا بالمدٌنة. فانطلك وهو مستخؾ حتى أتى رجبل ٌشتري منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى 

فمال الفتى: ألٌس ملككم  -ً اإلبل الصؽارٌعن -الورق أنكرها. حسبت أنه لال كؤنها أخفاؾ الربٌع
فبلن؟ لال الرجل: بل ملكنا فبلن. فلم ٌزل ذلن بٌنهما حتى رفعه إلى الملن، فنادى فً الناس 
 -فجمعهم فمال: إنكم اختلفتم فً الروح والجسد وإن هللا لد بعث لكم آٌة، فهذا الرجل من لوم فبلن

ا بً إلى أصحابً. فركب الملن وركب معه الناس فمال الفتى: انطلمو -ٌعنً ملكهم الذي لبله
دعونً أدخل إلى أصحابً. فلما أبصروه وأبصرهم ضرب  حتى انتهى إلى الكهؾ، فمال الفتى:

على آذانهم، فلما استبطبوه دخل الملن ودخل الناس معه، فإذا أجساد ال ٌبلى منها شًء ؼٌر أنها 
 لكم، فؽزا ابن عباس مع حبٌب بن مسلمة فمروا ال أرواح فٌها. فمال الملن: هذه آٌة بعثها هللا

بالكهؾ فإذا فٌه عظام، فمال رجل: هذه عظام أهل الكهؾ. فمال ابن عباس: ذهبت عظامهم أكثر 
 .(ٔ)"من ثبلثمابة سنة

 
 المرآن

ٌِْن أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا )  [ٕٔ({ ]الكهؾ : ٕٔ}ثُم  بَعَثْنَاهُْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَ

 التفسٌر:
ثم أٌمظناهم ِمن نومهم؛ لنُظهر للناس ما علمناه فً األزل؛ فتتمٌَّز أي الطابفتٌن المتنازعتٌن فً 

 مدة لبثهم أضبط فً اإلحصاء، وهل لبثوا ٌوًما أو بعض ٌوم، أو مدة طوٌلة؟
م فٌه ثم بعثنا هإالء الفتٌة الذٌن أَوْوا إلى الكهؾ بعد ما ضربنا على آذانه لال الطبري:" 

سنٌن عددا من رلدتهم، لٌنظر عبادي فٌعلموا بالبحث، أيُّ الطابفتٌن اللتٌن اختلفتا فً لدر مبلػ 
أصوب لمدر لبثهم فٌه أمدا، وٌعنً  ٌمول: {أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا: }مكث الفتٌة فً كهفهم رلودا
 :(ٕ)باألمد: الؽاٌة، كما لال النابؽة

 .(ٖ)"أْنَت سابِمُهُ ... َسْبَك الَجَواِد ِإذا اْستَْولَى على األَمدِ إال ِلِمثِْلَن أْو َمْن 
 :(ٗ)، ألوال«الحزبٌن»وفً  

 . (٘)أحدها : أن الحزبٌن هما المختلفان فً أمرهم من لوم الفتٌة ، لاله مجاهد
 الثانً : أن أحد الحزبٌن الفتٌة.

 والثانً : من حضرهم من أهل ذلن الزمان . 
 الحزبٌن مإمنون ، واآلخر كفار . الثالث : أن أحد

 الرابع : أن أحد الحزبٌن هللا تعالى ، واآلخر الخلك ، وتمدٌره : أنتم أعلم أم هللا .
 .(ٔ)"ما كان لواحد من الفرٌمٌن علم، ال لكفارهم وال لمإمنٌهم لال لتادة:" 

                                                             
 .ٖٕٓ٘-5ٖٕٗ/2(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 الحلبً البابً مصطفى طبعة السما، مصطفى بشرح الجاهلً، الشعر مختار) فً الذبٌانً، للنابؽة البٌت(ٕ)

 فالسند بالعلٌاء مٌة دار ٌا: مطلعها التً لصٌدته من( ٕ٘ٔ ص وأوالده
 هذا وعلى) إلٌها تجري التً الؽاٌة األمد: شارحه لال. منها والعشرون السادس هو والشاهد بٌتا، خمسون وهً
 .منن لرٌب أو الناس، فً مثلن هو لمن إال وؼضب، حمد على تنطو ال: ٌمول( المإلؾ استشهد

 .ٖٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .15ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٔٙ-ٖٔٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
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 ، وجهان:[ٕٔأََمًدا{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:} 
 .(ٕ)لاله ابن عباسأحدهما: معناه: بعٌدا. 

 .(ٖ)الثانً: معناه: عددا. لاله مجاهد
 .(ٗ)"الحزبٌن أحصى للبثهم فً األمد أيّ  :المعنى ..الؽاٌة :«األمد» لال الزجاج:" 

 [:ٕٔ-ٓٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر التوحٌد ضمن لصة أصحاب الكهؾ إذ فروا بدٌنهم خوفا من الشرن والكفر. -ٔ
المإمنٌن الموحدٌن حٌث استجاب للفتٌة فآواهم الدار ورعاهم استجابة هللا دعاء عباده  -ٕ

 حتى بعثهم بعد تؽٌر األحوال وتبدل العباد والببلد.
مولؾ رابع من موالؾ التوسل إلى هللا تعالى، أال وهو مولؾ الفتٌة أصحاب بٌان  -ٖ

إلى هللا تعالى بتوحٌدهم هلل عز وجل وتركهم عبادة ؼٌره، واعتزالهم  ، فتوسلواالكهؾ
لمومهم، وفرارهم بدٌنهم، وبعد أن لّدموا هذه الوسابل الصحٌحة الممبولة دعوا هللا عز 
وجل وهم واثمون من إجابته دعاءهم، ولد استجاب تعالى دعاءهم فعّمى عنهم أعٌن 

ٌنٌؾ على ثبلثمابة عام وهم نٌام ال ٌمسهم طالبٌهم من لومهم، ولبثوا فً كهفهم ما 
 .(٘)سوء، وال ٌشعر بهم أحد

على إحٌاء الموتى بعد مماتهم، وهذا برهان لطعً على المدرة اإللهٌة، ولد اآلٌة دلٌل  -ٗ
 .أخبر هللا ورسوله عن ولوع البعث والحشر فوجب المطع بذلن

 
 المرآن

ٌَْن نَبَؤَهُْم بِاْلَحّكِ   [ٖٔ({ ]الكهؾ : ٖٔإِن ُهْم فِتٌَْةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم َوِزْدنَاهُْم هًُدى )}نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
 التفسٌر:

خبرهم بالصدق. إن أصحاب الكهؾ ُشبَّان صدَّلوا ربهم وامتثلوا  -أٌها الرسول-نحن نمصُّ علٌن 
 أمره، وِزْدناهم هدى وثباتًا على الحك.

ٌَْن لوله تعالى:  { ]الكهؾ : }نَْحُن َنمُصُّ َعلَ أٌها -نحن نمصُّ علٌن  ، أي:"[ٖٔنَبَؤَهُْم بِاْلَحّكِ
 .(ٙ)"خبرهم بالصدق -الرسول
نحن ٌا دمحم نمص علٌن خبر هإالء الفتٌة  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لال الطبري:" 

 .(2)"الذٌن أَوْوا إلى الكهؾ بالحك، ٌعنً: بالصدق والٌمٌن الذي ال شن فٌه
إن أصحاب الكهؾ شُبَّان  ، أي:"[ٖٔ}إِنَُّهْم فِتٌَْةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"صدَّلوا ربهم وامتثلوا أمره
 .(5)"صدلوا بتوحٌد ربهم :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌمول: إن الفتٌة الذٌن أَوْوا إلى الكهؾ الذٌن سؤلن عن نببهم المؤل من  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"مشركً لومن، فتٌة آمنوا بربهم
ذكر تعالى أنهم ، أي : اعترفوا له بالوحدانٌة ، وشهدوا أنه ال إله إال هو  لال ابن كثٌر:" 
لد عتوا وَعَسوا فً  وهم ألبل للحك ، وأهدى للسبٌل من الشٌوخ ، الذٌن -وهم الشباب  -فتٌة 

                                                                                                                                                                               
 .ٗٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٗٔٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٔٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖانظر: التوسل فً كتاب هللا عز وجل: (٘)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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دٌن الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجٌبٌن هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص شباًبا. وأما المشاٌخ من لرٌش ، 
فعامتهم بَمُوا على دٌنهم ، ولم ٌسلم منهم إال الملٌل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهؾ أنهم 

 .(ٔ)"كانوا فتٌة شبابًا
ألنهم آمنوا به ببل واسطة، ولاموا إلٌه بإسماط العبلبك  ،«فتٌة»لال سهل: إنما سماهم  
 .(ٕ)"عن أنفسهم
فؤلهمهم هللا  ،الَحلَك"ٌعنً :  ، (ٖ)"بلؽنً أنه كان فً آذان بعضهم المرطة"لال مجاهد :  

 .(ٗ)"رشدهم وآتاهم تمواهم
 .(٘)"وِزْدناهم هدى وثباتًا على الحك ، أي:"[ٖٔ}َوِزْدَناهُْم هًُدى{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌعنً: إٌمانا لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(2)"بصٌرة فً اإلٌمان :أي"لال سهل:  
 .(1)"حٌن فارلوا لومهم لال مماتل:" 
ٌمول: وزدناهم إلى إٌمانهم بربهم إٌمانا، وبصٌرة بدٌنهم، حتى صبروا  لال الطبري:" 

على هجران دار لومهم، والهرب من بٌن أظهرهم بدٌنهم إلى هللا، وفراق ما كانوا فٌه من 
 .(5)"خفض العٌش ولٌنه، إلى خشونة المكث فً كهؾ الجبل

زٌادة، لم ٌكن  مصان فٌه واللال الشافعً رحمه هللا: ولو كان هذا اإلٌمان كله واحدا ال ن 
ألحد فٌه فضل، واستوى الناس، وبطل التفضٌل، ولكن بتمام اإلٌمان دخل المإمنون الجنة، 
وبالزٌادة فً اإلٌمان تفاضل المإمنون بالدرجات عند هللا فً الجنة، وبالنمصان من اإلٌمان دخل 

 .(ٓٔ)"المفرطون النار
 الفوابد:
 أصحاب الكهؾ. تمرٌر النبوة الدمحمٌة بذكر لصة -ٔ

 .لوة ٌمٌن هإالء الفتٌة، وثمتهم بربهم عز وجل، وعظٌم توّكلهم علٌه جل وعبل بٌان -ٕ
إن مولؾ هإالء الفتٌة مولؾ ٌثٌر العجب، وٌبعث على التؤمل، مولؾ ٌنبؽً ف

أن ٌدرس لطبلبنا فً مدارسهم لٌكون لهم بهإالء األبطال الذٌن آثروا الفرار بدٌنهم، 
علٌه، والترؾ الذي  لراحة التً كانوا فٌها، والرؼد الذي عاشواوالثبات علٌه على ا

تربوا فٌه، وفارلوا أهلٌهم ودٌارهم طمعا فً رحمة ربهم، ونجاة أنفسهم من سخط هللا 
عز وجل، إذ لو بموا مع لومهم لهلكوا وخسروا، ولكن أراد هللا عز وجل بهم خٌراً 

العاجلة الزابلة فنجوا بذلن، وفازوا برحمة فآثروا ما عند هللا وإن كان آجبلً على الراحة 
  . (ٔٔ)"هللا
 .تمرٌر زٌادة اإلٌمان ونمصانه -ٖ

استدل بهذه اآلٌة وأمثالها ؼٌر واحد من األبمة كالبخاري وؼٌره  لال ابن كثٌر:"
ممن ذهب إلى زٌادة اإلٌمان وتفاضله ، وأنه ٌزٌد وٌنمص ؛ ولهذا لال تعالى : } 

( ٗ[ ، )2َٔكَما لَاَل } َوالَِّذٌَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم هًُدى َوآتَاهُْم تَْمَواهُْم { ]دمحم : َوِزْدنَاهُْم هًُدى { 

                                                             
 .ٓٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .52تفسٌر التستري: (ٕ)
 .ٓٗٔ/٘حكاه عنه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٖ)

 .بفتحتٌن فتح: وجمعها الحاتم؛: وبفتحتٌن بالسكون والفتحة األذن؛ وهوحلٌة لرط؛: جمع - عتبة بوزن - المرطة
 .ٓٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .52تفسٌر التستري: (2)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .ٓٗ-5ٖانظر: التوسل فً كتاب هللا عز وجل: (ٔٔ)
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ا الَِّذٌَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم ِإٌَماًنا { ]التوبة :  ٌَْزَداُدوا ِإٌَماًنا َمَع ٕٗٔولال : } فَؤَمَّ [ ، ولال } ِل
 .(ٔ)"ٌات الدالة على ذلن[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٗإٌَِمانِِهْم { ]الفتح : 

 
 المرآن

ًها لَمَْد }َوَربَْطنَا َعلَى لُلُوبِِهْم إِْذ لَاُموا فَمَالُوا َربُّنَا َربُّ الس َماَواِت َواِْلَْرِض لَْن نَْدعَُو ِمْن ُدونِِه إِلَ 
 [ٗٔ({ ]الكهؾ : ٗٔلُْلنَا إِذًا َشَطًطا )

 التفسٌر:
ٌنا للوبهم باإلٌمان، وشددنا  عزٌمتهم به، حٌن لاموا بٌن ٌدي الملن الكافر، وهو ٌلومهم على ولوَّ

تَْرِن عبادة األصنام فمالوا له: ربنا الذي نعبده هو رب السموات واألرض، لن نعبد ؼٌره من 
 اآللهة، لو للنا ؼٌر هذا لُكنَّا لد للنا لوال جابًرا بعًٌدا عن الحك.

ٌنا للوبهم باإلٌمان، وشددنا  ، أي:"[ٗٔ]الكهؾ :  }َوَربَْطَنا َعلَى لُلُوبِِهْم{لوله تعالى:  ولوَّ
 .(ٕ)"عزٌمتهم به
وألهمناهم الصبر، وشددنا للوبهم بنور اإلٌمان حتى  ٌمول عز ذكره: لال الطبري:" 

 .(ٖ)"عزفت أنفسهم عما كانوا علٌه من خفض العٌش
 .(ٗ)"ٌمول: باإلٌمان {،َوَربَْطنَا َعلَى لُلُوبِِهمْ :"}عن لتادة  
ربنا رب السماوات واألرض :}شددناها حتى لالوا بٌن ٌدي الكفار  :أي لال النحاس:" 

 .(٘){"لن ندعوا من دونه إلها لمد للنا إذا شططا
ٌمول تعالى : وَصبَّرناهم على مخالفة لومهم ومدٌنتهم ، ومفارلة ما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"كانوا فٌه من العٌش الرؼٌد والسعادة والنعمة
حٌن  ، أي:"[ٗٔ}إِْذ لَاُموا فَمَالُوا َربُّنَا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الكهؾ : تعالى:لوله  

لاموا بٌن ٌدي الملن الكافر، وهو ٌلومهم على تَْرِن عبادة األصنام فمالوا له: ربنا الذي نعبده هو 
 .(2)"رب السموات واألرض

دلٌنوس، فمالوا له إذ عاتبهم على  ٌمول: حٌن لاموا بٌن ٌدي الجبار لال الطبري:" 
َماَواِت َواألْرِض }تركهم عبادة آلهته  ٌمول: لالوا ربنا ملن السماوات واألرض  {،َربُّنَا َربُّ السَّ

 .(1)"وما فٌهما من شًء، وآلهتن مربوبة، وؼٌر جابز لنا أن نترن عبادة الرّب ونعبد المربوب
 .(5)"لن نعبد ؼٌره من اآللهة ، أي:"[ٗٔإِلًَها{ ]الكهؾ : }لَْن نَْدعَُو ِمْن ُدونِِه لوله تعالى: 
ٌمول: لن ندعو من دون رّب السموات واألرض إلها، ألنه ال إله ؼٌره،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"وإن كّل ما دونه فهو خلمه
لنفً التؤبٌد ، أي : ال ٌمع منا هذا أبًدا ؛ ألنا لو فعلنا ذلن لكان « : لن» لال ابن كثٌر:"

فإنه لد ذكر ؼٌر واحد من المفسرٌن من السلؾ والخلؾ أنهم كانوا من أبناء ملون الروم  ، باطبل
وسادتهم ، وأنهم خرجوا ٌوًما فً بعض أعٌاد لومهم ، وكان لهم مجتمع فً السنة ٌجتمعون فٌه 

لبلد ، وكانوا ٌعبدون األصنام والطواؼٌت ، وٌذبحون لها ، وكان لهم ملن جبار عنٌد فً ظاهر ا
ٌمال له : "دلٌانوس" ، وكان ٌؤمر الناس بذلن وٌحثهم علٌه وٌدعوهم إلٌه. فلما خرج الناس 

                                                             
 .ٔٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٓ/ٕإعراب المرآن: (٘)
 .ٓٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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لمجتمعهم ذلن ، وخرج هإالء الفتٌة مع آبابهم ولومهم ، ونظروا إلى ما ٌصنع لومهم بعٌن 
فوا أن هذا الذي ٌصنعه لومهم من السجود ألصنامهم والذبح لها ، ال ٌنبؽً إال بصٌرتهم ، عر

منهم ٌتخلص من لومه ، وٌنحاز منهم   هلل الذي خلك السموات واألرض. فجعل كل واحد
وٌتبرز عنهم ناحٌة. فكان  أول من جلس منهم وحده أحدهم ، جلس تحت ظل شجرة ، فجاء 

جلس إلٌهما ، وجاء اآلخر فجلس إلٌهم ، وجاء اآلخر ، وجاء اآلخر فجلس عنده ، وجاء اآلخر ف
اآلخر ، وجاء اآلخر ، وال ٌعرؾ واحد منهم اآلخر ، وإنما جمعهم هنان الذي جمع للوبهم على 
اإلٌمان ، كما جاء فً الحدٌث الذي رواه البخاري تعلًٌما ، من حدٌث ٌحٌى بن سعٌد ، عن عمرة 

األرواح جنود ُمَجنَّدة ، فما »لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ، عن عابشة ، رضً هللا عنها ، 
 . (ٔ)«تعارؾ منها ابتلؾ ، وما تناكر منها اختلؾ
 والناس ٌمولون : الجنسٌة علة الضم.

والؽرض أنه جعل كل أحد منهم ٌكتم ما هو فٌه عن أصحابه ، خوفًا منهم ، وال ٌدري 
إنه ما  أخرجكم من لومكم وأفردكم عنهم ،  -وهللا ٌا لوم  -أنهم مثله ، حتى لال أحدهم : تعلمون 

إال  شًء فلٌظهر كل واحد منكم بؤمره. فمال آخر : أما أنا فإنً وهللا رأٌت ما لومً علٌه ، 
فت أنه باطل ، وإنما الذي ٌستحك أن ٌعبد وحده وال ٌشرن به شًء هو هللا الذي خلك كل فعر

شًء : السموات واألرض وما بٌنهما. ولال اآلخر : وأنا وهللا ولع لً كذلن. ولال اآلخر كذلن 
، حتى توافموا كلهم على كلمة واحدة ، فصاروا ًٌدا واحدة وإخوان صدق ، فاتخذوا لهم معبًدا 

ون هللا فٌه ، فعرؾ بهم لومهم ، فوشوا بؤمرهم إلى ملكهم ، فاستحضرهم بٌن ٌدٌه فسؤلهم ٌعبد
عن أمرهم وما هم علٌه  فؤجابوه بالحك ، ودعوه إلى هللا عز وجل ؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم 

َواألْرِض لَْن نَْدعَُو ِمْن ُدونِِه إِلًَها  بموله : } َوَربَْطَنا َعلَى لُلُوبِِهْم إِْذ لَاُموا فَمَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواتِ 
}"(ٕ). 

لو للنا ؼٌر هذا لكُنَّا لد للنا لوال  ، أي:"[ٗٔ}َلمَْد لُْلنَا إِذًا َشَطًطا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"جابًرا بعًٌدا عن الحك

ٌمول جل ثناإه: لبن دعونا إلها ؼٌر إله السموات واألرض، لمد للنا إذن  لال الطبري:" 
 بدعابنا ؼٌره إلها، شططا من المول: ٌعنً ؼالٌا من الكذب، مجاوزا ممداره فً البطول

 .(ٗ)"والؽلوّ 
 ، وجوه:[ٗٔ}َشَطًطا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(٘)أحدها : كذباً ، لاله لتادة
 .(ٙ)"كذبا بلؽة خثعم {:شططا} سبلم:"لال الماسم بن  

 .(2). لاله ابن زٌدالخطؤ من المول :«الشطط:»والثانً : خطؤ. 
 ، ومن ذلن لوله تعالى:(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)، ومماتل(5)، والسدي(1)الثالث : جوراً ، لاله الضحان

ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َواَل تُْشِطْط َواْهِدَنا إِلَى َسَواِء  َراِط{ ]ص : }فَاْحكُْم بَ }َوأَنَّهُ َكاَن  ، ولوله تعالى:[ٕٕالّصِ
ِ َشَطًطا{ ]الجن :   . [ٌَٗمُوُل َسِفٌُهَنا َعلَى َّللاَّ

 .(ٔ)"جورا، أي: كذبا ولال ٌحٌى بن سبلم:" 
                                                             

 (1ٖٕٙمسلم برلم )، و(ٖٖٖٙصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٔٗٔ-ٓٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٔٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٙ)
 .ٙٔٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .11ٕ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٔ٘/2(:ص2ٕ2ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .22٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
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 .(ٕ). لاله ابن لتٌبةلد أشط علً: إذا ؼبل فً المولٌمال:  ؼلّواً ، الرابع:
 :(ٖ)وأنشد لول الشاعر . لاله أبو عبٌدة،جورا وؼلّواالخامس: 

 أال ٌا لموم لد أشّطت عواذلى ... وٌزعمن أن أودى بحمً باطلى 
 .وٌلحٌننى فى اللهو أن ال أحبّه ... وللهو داع دابب ؼٌر ؼافل

 .(ٗ)"أي: ؼلوا فً الكذب والجور ولال ابن لتٌبة:" 
 الفوابد:
 أو السجن. فضٌلة الجرأة فً الحك والتصرٌح به ولو أدى إلى المتل أو الضرب -ٔ
 تمرٌر التوحٌد وأنه ال إله إال هللا على لسان أصحاب الكهؾ. -ٕ
 .إن الشرن باهلل شطط من المول وكذب وافتراء وبهتان عظٌم -ٖ
 

 المرآن
نِ  ٌٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِمم  ٌِْهْم ِبسُْلَطاٍن بَ اْفتََرى َعلَى  }َهُإاَلِء َلْوُمنَا ات َخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهًة لَْواَل ٌَؤْتُوَن َعلَ

ِ َكِذبًا )  [٘ٔ({ ]الكهؾ : ّ٘ٔللا 
 التفسٌر:

ثم لال بعضهم لبعض: هإالء لومنا اتخذوا لهم آلهة ؼٌر هللا، فهبل أتَْوا على عبادتهم لها بدلٌل 
 واضح، فبل أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا الكذب بنسبة الشرٌن إلٌه فً عبادته.

هإالء أهل بلدنا  ، أي:"[٘ٔنَا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً{ ]الكهؾ : }َهُإاَلِء لَْومُ لوله تعالى: 
 .(٘)"عبدوا األصنام تملٌداً من ؼٌر حجة

ٌِْهْم بِسُْلَطاٍن َبٌٍِّن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌَؤْتُوَن َعلَ هبلّ ٌؤتون على  ، أي:"[٘ٔ}لَْواَل 
 .(ٙ)"عبادتهم لها ببرهان ظاهر

ِ َكِذبًا{ ]الكهؾ :  }فََمنْ لوله تعالى:  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ال أحد أظلم ممن  ، أي:"[٘ٔأَْظلَُم ِممَّ
 .(2)"كذب على هللا بنسبة الشرٌن إلٌه تعالى

 الفوابد:
 بطبلن عبادة ؼٌر هللا لعدم وجود دلٌل عملً أو نملً علٌها. -ٔ
 الشرن ظلم وكذب والمشرن ظالم مفتر كاذب. -ٕ
 

 المرآن
َ فَؤُْووا إِلَى اْلَكْهِؾ ٌَْنشُْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمتِِه َوٌُهَ }َوإِِذ  ٌِّْئ لَكُْم اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما ٌَْعبُُدوَن إاِل  ّللا 

 [ٙٔ({ ]الكهؾ : ِٙٔمْن أَْمِركُْم ِمْرفَمًا )
 التفسٌر:

هللا، فالجإوا إلى الكهؾ فً وحٌن فارلتم لومكم بدٌنكم، وتركتم ما ٌعبدون من اآللهة إال عبادة 
الجبل لعبادة ربكم وحده، ٌَْبسْط لكم ربكم من رحمته ما ٌستركم به فً الدارٌن، وٌسهل لكم من 

 .أمركم ما تنتفعون به فً حٌاتكم من أسباب العٌش
َ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ذْ اعتزلتم أٌها وإِ  ، أي:"[ٙٔ}َوإِِذ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما ٌَْعبُُدوَن إِالَّ َّللاَّ

 .(ٔ)"الفتٌة لومكم وما ٌعبدون من األوثان ؼٌر هللا تعالى

                                                                                                                                                                               
 .2ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٗٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 واللسان ،ٙٔٙ/ 2ٔ الطبريتفسٌر و 5ٗ :الكامل فى فهو األول وأما الثانً تخرٌج مر ولد لؤلحوص البٌتان(ٖ)

 .2ٕٔ الكشاؾ وشواهد ،(شطط) والتاج
 .ٕٔٗتاوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)



ٖٓ1 
 

 .(ٕ)"ٌمول: وإذا اعتزلتم لومكم الذٌن ٌعبدون من اآللهة سوى هللا لال الطبري:" 
 .(ٖ)"اذكروا إذا اعتزلتموهم ، أي:هذا لول بعض الفتٌة لبعض لال النحاس:" 
 .(ٗ)"لالوا ذلن ألن لومهم كانوا ٌعبدون األوثان لال البؽوي:" 
كان لوم الفتٌة ٌعبدون هللا وٌعبدون معه آلهة شتى، فاعتزلت  لال عطاء الخراسانً:" 

 .(٘)"الفتٌة عبادة تلن اآللهة ولم تعتزل عبادة هللا
 .(ٙ)"هذا تفسٌرها« وَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللا»هً فً مصحؾ عبد هللا:  لال لتادة:" 
فالجإوا إلى الكهؾ فً الجبل  ، أي:"[ٙٔ}فَؤُْووا إِلَى اْلَكْهِؾ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"لعبادة ربكم وحده 
 .(1)"فصٌروا إلى ؼار الجبل الذي ٌسمى بنجلوس لال الطبري:" 
 .(5)"كان كهفهم بٌن جبلٌن لال مجاهد:" 
ٌَْبسْط لكم ربكم من  ، أي:"[َٙٔرْحَمتِِه{ ]الكهؾ : }ٌَْنشُْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"رحمته ما ٌستركم به فً الدارٌن
ٌمول: ٌبسط لكم ربكم من رحمته بتٌسٌره لكم المخرج من األمر الذي لد  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"ُرِمٌتم به من الكافر دلٌنوس وطلبه إٌاكم لعرضكم على الفتنة
ٌِّْا لوله تعالى:  وٌسهل لكم من أمركم ما  ، أي:"[ٙٔلَكُْم ِمْن أَْمِركُْم ِمْرفَمًا{ ]الكهؾ : }َوٌَُه

 .(ٕٔ)"تنتفعون به فً حٌاتكم من أسباب العٌش
 .(ٖٔ)"الرلود فً الؽار همٌعنى ما ٌرفك بكم فهٌؤ هللا ل لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)"ؼذاء ٌمول: {،وٌهٌا لكم من امركم مرفما"}عن السدي لوله: و 
ٌمول: وٌٌسر لكم من أمركم الذي أنتم فٌه من الؽّمِ والكرب خوفا منكم  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)"على أنفسكم ودٌنكم مرفما، وٌعنً بالمرفك: ما ترتفمون به من شًء

فجمعوا بٌن التبري من حولهم ولوتهم، وااللتجاء إلى هللا فً صبلح  لال السعدي:" 
ذلن، ال جرم أن هللا نشر لهم من رحمته، وهٌؤ أمرهم، ودعابه بذلن، وبٌن الثمة باهلل أنه سٌفعل 

لهم من أمرهم مرفما، فحفظ أدٌانهم وأبدانهم، وجعلهم من آٌاته على خلمه، ونشر لهم من الثناء 
الحسن، ما هو من رحمته بهم، وٌسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فٌه، كان على ؼاٌة 

 .(ٙٔ)"ما ٌمكن من الصٌانة
 .(2ٔ)والبالون بكسر المٌم وفتح الفاء ،ر }مرفما{ بفتح المٌم وكسر الفاءنافع وابن عاملرأ  
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .2ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .]بتصرؾ[5ٕٓ/ٕإعراب المرآن: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٕٔ٘/2(:ص2ٕ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (2)
 .2ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔ٘/2(:ص2ٖٕٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٕٔ)
 .22٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ٘/2(:ص2ٖٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .ٕٗٔانظر: التٌسٌر فً المراءات السبع: (2ٔ)
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 الهجرة فً سبٌل هللا. بٌان فضل -ٔ
أن أصحاب الكهؾ مع كونهم أولٌاء هللا لم ٌكن فً لدرتهم أن ٌدفعوا عن أنفسهم  -ٕ

األعداء؛ فاضطروا للفرار والهجرة حتى لجؤوا إلى الؽار فارٌن بدٌنهم، فلو كانوا 
 لما لجإوا إلى الفرار والدخول فً الؽار. -ٌملكون النفع والضر والتصرؾ فً الكون

، فإن فضٌلة االلتجاء إلى هللا تعالى وطلب حماٌته لعبده وكفاٌة هللا من لجؤ إلٌه فً صدق -ٖ
تركوا األهل والولد والوطن والعشٌرة حٌن علموا هإالء الصالحٌن أصحاب الكهؾ لد 

هة ومجابهة لومهم فنجوا بؤنفسهم إلى ذلن الكهؾ الذي تجلت فٌه أنه ال طالة لهم بمواج
 معجزة عظٌمة ٌسولها هللا لنا عبرة وعظة فً حفظه لعباده الصالحٌن.

ً وحاسماً. وحٌن تتباٌن الطرٌمان  لمد كان مولؾ هإالء الفتٌة صرٌحاً وواضحا
الحٌاة. بل ال بد من وٌختلؾ المنهجان ال ٌعود هنان سبٌل إلى االلتماء وال للمشاركة فً 

 الفرار بالعمٌدة.
انهم لٌسوا رسبلً إلى لومهم فٌواجهوا بالعمٌدة الصحٌحة وٌدعوهم إلٌها، وٌتلموا 
ما ٌتلماه الرسل، إنما هم فتٌة تبٌن لهم الهدى فً وسط ظالم كافر، وال حٌاة لهم فً هذا 

مداراة لومهم، وعبادة ٌطٌمون  الوسط إن هم أعلنوا عمٌدتهم وجاهروا بها. وهم أٌضاً ال
 آلهتهم على سبٌل التمٌة وإخفاء عبادتهم هلل.

على أن األرجح أن أمرهم لد كشؾ فبل بد من الفرار بدٌنهم إلى هللا، ولد فروا 
 إلى كهؾ خشن ضٌك، مإثرٌن له على كل زٌنة من زٌنة الحٌاة الدنٌا.
لكم ربكم من ٌنشر }إنهم ٌستروحون رحمة هللا وٌحسونها ظلٌلة فسٌحة ممتدة 

تلمً ظبلل السعة والبحبوحة واالنفساح فإذا الكهؾ فضاء فسٌح  {ٌنشر}ولفظه  {رحمته
 رحٌب، تنتشر فٌه الرحمة وتتسع خٌوطها.

إنه اإلٌمان! وما لٌمة الظواهر؟ وما لٌمة المٌم واألوضاع والمدلوالت التً 
 تعارؾ علٌها الناس فً حٌاتهم األرضٌة؟

جنبات الملب المعمور باإلٌمان، المؤنوس بالرحمن عالماً إن هنان عالماً آخر فً 
 .(ٔ)تظلله الرحمة والرفك واالطمبنان والرضوان

 المرآن
َماِل وَ  هُْم }َوتََرى الش ْمَس إِذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْلٌَِمٌِن َوإِذَا َؼَربَْت تَْمِرُضُهْم ذَاَت الّشِ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَهُ َوِلًٌّا ُمْرِشًدا فًِ فَْجَوٍة ِمْنهُ  ٌَْهِد ّللا  ِ َمْن  ذَِلَن ِمْن آٌَاِت ّللا 
 [1ٔ({ ]الكهؾ : 1ٔ)

 التفسٌر:
الشمس إذا طلعت من  -أٌها المشاهد لهم-فلما فعلوا ذلن ألمى هللا علٌهم النوم وَحِفظهم. وترى 

هم إلى جهة الٌمٌن، وإذا ؼربت تتركهم إلى جهة الٌسار، وهم فً متسع المشرق تمٌل عن مكان
من الكهؾ، فبل تإذٌهم حرارة الشمس وال ٌنمطع عنهم الهواء، ذلن الذي فعلناه بهإالء الفتٌة من 
دالبل لدرة هللا. من ٌوفمه هللا لبلهتداء بآٌاته فهو الموفَّك إلى الحك، ومن لم ٌوفمه لذلن فلن تجد 

 ا ٌرشده إلصابة الحك؛ ألن التوفٌك والِخْذالن بٌد هللا وحده.له معٌنً 
، [2ٔ}َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْلٌَِمٌِن{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
الشمس إذا طلعت من المشرق تمٌل عن مكانهم إلى جهة  -أٌها المشاهد لهم-وترى  أي:"
 .(ٕ)"الٌمٌن
 .(ٖ)"تمٌل عن كهفهم فتدعهم ذات الٌمٌن :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                             
 . ]بتصرؾ بسٌط[ٕٕٕٙ/ٗانظر: فً ظبلل المرآن: (ٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٕ)
 .22٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
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وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن كهفهم، فتطلع علٌه من ذات  لال الطبري: معناه: " 
 .(ٔ)"الٌمٌن، لببل تصٌب الفتٌة، ألنها لو طلعت علٌهم لبالهم ألحرلتهم وثٌابهم، أو أشحبتهم

أي: حفظهم هللا من الشمس فٌسر لهم ؼارا إذا طلعت الشمس تمٌل عنه  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"ٌمٌنا

َماِل{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  وإذا ؼربت  ، أي:"[2ٔ}َوإِذَا َؼَرَبْت تَْمِرُضُهْم ذَاَت الّشِ
 .(ٖ)"تتركهم إلى جهة الٌسار

 .(ٗ)"ٌمول: تذرهم لال ابن عباس:" 
 .(٘)"ذات الشمال تتركهم"لال سعٌد بن جبٌر ومجاهد: 
 .(ٙ)"تدعهم ذات الشمال لال لتادة:" 
 .(2)"تدعهم ذات الشمال :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(1)"وإذا ؼربت تتركهم بذات الشمال، فبل تصٌبهملال الطبري: أي:" 
 .(5)"فبل ٌنالهم حرها فتفسد أبدانهم بها ،وعند ؼروبها تمٌل عنه شماال لال السعدي:" 
َماِل{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[2ٔ}َوإِذَا َؼَربَْت تَْمِرُضُهْم ذَاَت الّشِ

المحاذاة ، حكاه الماوردي عن الكسابً  «المرض»تحاذٌهم، و ،«تمرضهم»أحدها : معنى:
 .(ٓٔ)والفراء
تخلّفهم شماال وتجاورهم وتمطعهم وتتركهم عن شمالها، ٌمال: هل مررت بمكان  معناه:الثانً : 

 يذ لول ، وأنشد(ٔٔ). وهذا لول أبو عبٌدةلرضته ذات الٌمٌن لٌبل  كذا وكذا، فٌمول المسبول:
 :(ٕٔ)الّرّمة

 إلى ظُْعن ٌَْمِرْضَن أْجَواز ُمْشِرٍؾ ... ِشماال وعن أٌمانِهنَّ الفواِرسُ 
 .(ٖٔ)"تعدل عنهم وتجاوزهم لتٌبة:"ولال ابن  

الثالث : معناه: تعطٌهم الٌسٌر من شعاعها ثم تؤخذه بانصرافها ، مؤخوذ من لرض الدراهم التً 
ترد ألنهم كانوا فً مكان موحش ، ولٌل ألنه لم ٌكن علٌهم سمؾ ٌظلهم ولو طلعت علٌهم 

 .(ٗٔ)ألحرلتهم
لرضا، « لطع المكان وتجاوزه»ضرب من المطع، وسمً «: المرض» لال الراؼب:" 
[ ، أي: تجوزهم وتدعهم 2ٔ :]الكهؾ{وإذا ؼربت تمرضهم ذات الشمال}لطعا. لال: :كما سمً

من ذا الذي }إلى أحد الجانبٌن، وسمً ما ٌدفع إلى اإلنسان من المال بشرط رد بدله لرضا، لال: 
[ ، وسمً المفاوضة فً الشعر ممارضة، والمرٌض ٕ٘ٗ :]البمرة{ ٌمرض هللا لرضا حسنا

 .(٘ٔ)"للشعر، مستعار استعارة النسج والحون

                                                             
 .ٕٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 ٙٗٗ، ولول مجاهد فً تفسٌر مجاهد:ٕٕٙ/2ٔانظر: لول سعٌد بن جبٌر فً تفسٌر الطبري:(٘)
 .1ٕٖ/ٕ(:صٔٙٙٔاخرجه عبدالرزاق فً تفسٌره) (ٙ)
 .21٘-22٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
( لرض) والتاج واللسان والصحاح ،ٖٓ٘/ ٓٔ :المرطبًتفسٌر و، ٕٔٙ/2ٔ:الطبريتفسٌر و ،ٖٖٔ دٌوانه(ٕٔ)

 .1ٖ٘/ ٗ البلدان ومعجم
 .ٕٗٙؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٙٙٙالمفردات: (٘ٔ)
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وهم فً متسع من الكهؾ، فبل  ، أي:"[2ٔ}َوهُْم فًِ فَْجَوٍة ِمْنهُ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"تإذٌهم حرارة الشمس وال ٌنمطع عنهم الهواء

ٌمول: والفتٌة الذٌن أووا إلٌه فً متسع منه ٌُْجَمع: فََجوات، وفَِجاء  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ممدودا
أي: مكان متسع، وذلن لٌطرلهم الهواء والنسٌم، وٌزول  ،أي: من الكهؾ لال السعدي:" 

 .(ٖ)"عنهم الوخم والتؤذي بالمكان الضٌك، خصوصا مع طول المكث
 ، وجوه من التفسٌر:[2ِٔمْنهُ{ ]الكهؾ : }َوهُْم فًِ فَْجَوةٍ لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدها : ٌعنً: فً فضاء من الكهؾ ، لاله لتادة
 .(٘)الثانً : داخل منه ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٙ)"لال: المكان الذاهب {،َوهُْم فًِ فَْجَوٍة ِمْنهُ :"}عن مجاهد وروي  
 .(2)الثالث : أنه المكان الموحش. حكاه الماوردي

 .(1). لاله مماتلفً زاوٌة من الكهؾ :ٌعنًالرابع : 
ٌعنً بالفجوة: الخلوة من األرض. وٌعنً بالخلوة: الناحٌة من ولال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)"األرض

 :(ٕٔ)، ومنه لول الشاعر(ٔٔ)، وأبو عبٌدة(ٓٔ)الخامس: أنه ناحٌة متسعة ، لاله الفراء
 مٌٍل وال عُْزلِ  ونحن مؤلنا كلَّ واٍد وفجوٍة  ...  رجاالً وخٌبلً ؼٌر

ِ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌَاِت َّللاَّ ذلن الذي فعلناه بهإالء الفتٌة من  ، أي:"[2ٔ}ذَِلَن ِمْن آ
 .(ٖٔ)"دالبل لدرة هللا
وذلن من آٌات هللا الدالة على لدرته ورحمته بهم، وإجابة دعابهم  لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)"وهداٌتهم حتى فً هذه األمور

فعلنا هذا الذي فعلنا بهإالء الفتٌة الذٌن لصصنا علٌكم  ٌمول عز ذكره: لال الطبري:" 
أمرهم من تصٌٌرناهم، إذ أردنا أن نضرب على آذانهم بحٌث تزاور الشمس عن مضاجعهم ذات 
الٌمٌن إذا هً طلعت، وتمرضهم ذات الشمال إذا هً َؼَربت، مع كونهم فً المتسع من المكان، 

شحبهم، وال تبلى على طول رلدتهم ثٌابهم، فتعفَّن على أجسادهم، من بحٌث ال تحْرلهم الشمس فتُ 
حجج هللا وأدلته على خلمه، واألدلة التً ٌستدل بها أولو األلباب على عظٌم لدرته وسلطانه، 

 .(٘ٔ)"وأنه ال ٌعجزه شًء أراده
حٌث أرشدهم تعالى إلى هذا الؽار الذي جعلهم فٌه أحٌاء ، والشمس  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)"والرٌح تدخل علٌهم فٌه لتبمى أبدانهم

                                                             
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٕٙ/2ٔانظر:  تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .ٕٕٙ/2ٔانظر:  تفسٌر الطبري:(٘)
 .ٕٕٙ/2ٔانظر:  تفسٌر الطبري:(ٙ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .21٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:5ٕٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  من ٌوفمه هللا لبلهتداء بآٌاته  ، أي:"[2ٔ}َمْن ٌَْهِد َّللاَّ
 .(ٔ)"فهو الموفَّك إلى الحك

ٌمول عّز وجّل: من ٌوفمه هللا لبلهتداء بآٌاته وحججه إلى الحك التً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"جعلها أدلة علٌه، فهو المهتدي: ٌمول: فهو الذي لد أصاب سبٌل الحكّ 

أي: ال سبٌل إلى نٌل الهداٌة إال من هللا، فهو الهادي المرشد لمصالح  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"الدارٌن
ومن لم ٌوفمه  ، أي:"[2ٔفَلَْن تَِجَد لَهُ َوِلًٌّا ُمْرِشًدا{ ]الكهؾ :  }َوَمْن ٌُْضِللْ لوله تعالى: 

 .(ٗ)"لذلن فلن تجد له معٌنًا ٌرشده إلصابة الحك
ٌمول: ومن أضله هللا عن آٌاته وأدلته، فلم ٌوفمه لبلستدالل بها على سبٌل  لال الطبري:" 
، ألن التوفٌك والِخْذالن بٌد هللا، ٌوفك فلن تجد له ٌا دمحم خلٌبل وحلٌفا ٌرشده إلصابتها ،الرشاد

من ٌشاء من عباده، وٌخذل من أراد، ٌمول: فبل ٌَْحزنُن إدبار من أدبر عنن من لومن وتكذٌبهم 
 .(٘)"إٌان، فإنً لو شبت هدٌتهم فآمنوا، وبٌدي الهداٌة والضبلل

أي: ال تجد من ٌتواله وٌدبره، على ما فٌه صبلحه، وال ٌرشده إلى الخٌر  لال السعدي:" 
 .(ٙ)"والفبلح، ألن هللا لد حكم علٌه بالضبلل، وال راد لحكمه

َوتََرى الشَّْمَس إِذا }لد لال لوم بمصور العلم وسوء النظر فً لوله تعالى:  لال ابن لتٌبة:"
مالِ َطلَعَْت تَتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذاَت  [ : وما فً 2ٔ]الكهؾ:  {اْلٌَِمٌِن َوإِذا َؼَربَْت تَْمِرُضُهْم ذاَت الّشِ

  هذا الكبلم من الفابدة؟.
ًّ عن الكهؾ من الخبر؟.  وما فً الشمس إذا مالت بالؽداة والعش
 ونحن نمول: وأّي شًء أولى بؤن ٌكون فابدة من هذا الخبر؟ 

 وأّي معنى ألطؾ مما أودع هللا هذا الكبلم؟.

وإنما أراد عز وجل: أن ٌعّرفنا لطفه للفتٌة، وحفظه إٌاهم فً المهجع، واختٌاره لهم 
نعش، فالشمس  ، مستمببل بنات(2)أصلح المواضع للّرلود، فؤعلمنا أنه بّوأهم كهفا فً ممنؤة الجبل

تزوّر عنه وتستدبره: طالعة، وجارٌة، وؼاربة. وال تدخل علٌهم فتإذٌهم بحّرها وتلفحهم 
ٌنالهم  -أي متّسع منه -بسمومها، وتؽٌّر ألوانهم، وتبلً ثٌابهم. وأنهم كانوا فً فجوة من الكهؾ

 .(1)"فٌه نسٌم الرٌح وبردها، وٌنفً عنهم ؼّمة الؽار وكربه
 الفوابد:
 بٌان لطؾ هللا تعالى بؤولٌابه بإكرامهم فً هجرتهم إلٌه. -ٔ
والضال من أضله هللا والزم ذلن طلب  تمرٌر أن الهداٌة بٌد هللا فالمهتدي من هداه هللا -ٕ

 الهداٌة من هللا، والتعوذ به من الضبلل ألنه مالن ذلن.
 المرآن

ٌْهِ  َماِل َوَكْلبُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَع ٌْمَاًظا َوهُْم ُرلُوٌد َونُمَلِّبُُهْم ذَاَت اْلٌَِمٌِن َوذَاَت الّشِ  بِاْلَوِصٌِد }َوتَْحَسبُُهْم أَ
ٌَْت ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعبًا )لَِو اط لَْعَت  ٌِْهْم لََول   [1ٔ({ ]الكهؾ : 1َٔعلَ
 التفسٌر:

                                                             
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .الشمس تصٌبه ال الذي الموضع: الجبل ممنؤة(2)
 .٘ٔ-ٗٔتؤوٌل مشكل المرآن: (1)
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أهل الكهؾ أٌماًظا، وهم فً الوالع نٌام، ونتعهدهم بالرعاٌة، فنُمَّلِبهم حال  -أٌها الناظر-وتظن 
بهم الذي صاَحبهم مادٌّ نومهم مرة للجنب األٌمن ومرة للجنب األٌسر؛ لببل تؤكلهم األرض، وكل

 ذراعٌه بفناء الكهؾ، لو عاٌنتهم ألدبرت عنهم هاربًا، وَلُمِلبَْت نفسن منهم فزًعا.
َماًظا َوهُْم ُرلُوٌد{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌْ أهل  -أٌها الناظر-وتظن  ، أي:"[1ٔ}َوتَْحَسبُُهْم أَ

 .(ٔ)"الكهؾ أٌماًظا، وهم فً الوالع نٌام
 .(ٕ){"أٌماظا وهم رلود}ٌا دمحم  {وتحسبهم:"}عن لتادة  
أي: تظنهم ٌا دمحم لو رأٌتهم أٌماظاً، أي: أعٌنهم مفتوحة فتظنهم لذلن  لال مكً:" 
 .(ٖ)"منتبهٌن
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وتحسب ٌا دمحم هإالء الفتٌة الذٌن لصصنا  لال الطبري:" 

واألٌماظ:  .حال ضربنا على آذانهم فً كهفهم الذي أووا إلٌه أٌماظاعلٌن لصتهم، لو رأٌتهم فً 
 :(ٗ)جمع ٌَِمظ، ومنه لول الراجز

ٌَْؾ َؼٌَّاٍظ لَُهْم َؼٌَّاظا ٌْماظا ... وَس  .(٘)" َوَوجُدوا إْخَوتُهْم أ
 وفٌما تحسبهم من أجله أٌماظاً وهم رلود لوالن:

 أحدهما : النفتاح أعٌنهم.
 .(ٙ)"مفتحة أعٌنهم وهم موتى لال ٌحً بن سبلم:" 

 .(2)الثانً : لتملٌبهم ذات الٌمٌن وذات الشمال
: تحسبهم أٌها الناظر إلٌهم كؤنهم أٌماظ، والحال أنهم نٌام، لال المفسرون:  لال السعدي:" 

 .(1)"وذلن ألن أعٌنهم منفتحة، لببل تفسد، فالناظر إلٌهم ٌحسبهم أٌماظا، وهم رلود
َماِل{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  نُمَلِّبهم حال نومهم و ، أي:"[1ٔ}َونُمَلِّبُُهْم ذَاَت اْلٌَِمٌِن َوذَاَت الّشِ

 .(5)"مرة للجنب األٌمن ومرة للجنب األٌسر؛ لببل تؤكلهم األرض

وهذا أٌضا من حفظه ألبدانهم، ألن األرض من طبٌعتها، أكل األجسام  لال السعدي:" 
المتصلة بها، فكان من لدر هللا، أن للبهم على جنوبهم ٌمٌنا وشماال بمدر ما ال تفسد األرض 
أجسامهم، وهللا تعالى لادر على حفظهم من األرض، من ؼٌر تملٌب، ولكنه تعالى حكٌم، أراد أن 

 .(ٓٔ)"ٌربط األسباب بمسبباتهاتجري سنته فً الكون، و
 .(ٔٔ)"أي: نملبهم فً حال رلادهم مرة للجنب الٌمٌن ومرة للجنب األٌسر لال مكً:" 
 .(ٕٔ)"ستة أشهر على ذي الجنب، وستة أشهر على ذي الجنب لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)"فً كل عام مرتٌن لال ابن عٌاض:" 

                                                             
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .بٌتا 5ٔ عدتها أرجوزة من( 1ٕ - 1ٔ ص بدٌوانه الملحك فً الراجز، العجاج دٌوان فً) البٌتان(ٗ)

":  أٌماظا وتحسبهم"  لال( 52ٖ: ٔ المرآن مجاز) فً عبٌدة أبً شواهد من وهما. ٙٔ ،1 هما فٌها البٌتٌن ورلما
 .ٌمظ جمع إلى به ٌذهبون أٌماظ،: ٌمظان جمع وكذلن أٌماظ؛ ورجال. ٌمظ واحدهم
 على أشعارهما تداخلت ولد. العجاج دٌوان فً وهما لرإبة، نسبهما ولد" البٌتٌن...  ووجدوا: " رإبة ولال
 .رجل اسم: وؼٌاظ. واللؽوٌٌن الرواة

 .ٖٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٖ، والنكت والعٌون:ٖٔٗ/ٕانظر: بحر العلوم: (2)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (5)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٗٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖ1ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖ5ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٔ)"لال: فً التسع سنٌن لٌس فٌما سواه {،ونملبهمعن مجاهد: "} 
ٌِْه ِباْلَوِصٌِد{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  وكلبهم الذي صاَحبهم  ، أي:"[1ٔ}َوَكْلبُُهْم َباِسطٌ ِذَراَع

 .(ٕ)"مادٌّ ذراعٌه بفناء الكهؾ
أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهؾ، أصابه ما أصابهم من النوم  لال السعدي:" 

ولت حراسته، فكان باسطا ذراعٌه بالوصٌد، أي: الباب، أو فنابه، هذا حفظهم من األرض. وأما 
 .(ٖ)"حفظهم من اآلدمٌٌن

كان الكلب لمكسلمٌنا، وكان راعً ؼنم، فبسط الكلب ذراعٌه على باب  لال مماتل:" 
 .(ٗ)"الكلب فً تلن السنٌن كما أنام الفتٌة -عز وجل -م وأنام هللاالكهؾ لٌحرسه
لال: جعل رزله  {،وكلبهم باسط ذراعٌه بالوصٌد"}عبد هللا بن حمٌد المكً لوله: عن  

 .(٘)"فً لحس ذراعٌه
 ، لوالن:«كلبهم»وفً  

 . (ٙ)أحدهما : أنه كلب من الكبلب كان معهم ، وهو لول الجمهور
 .(2)"اسم كلبهم لطمور لال مجاهد:"
 .(1)"اسم كلب أصحاب الكهؾ، لطمٌر لال الحسن:"

للت لرجل من اهل العلم: زعموا إن كلبهم كان أسدا، لال: لعمر هللا ما  لال ابن جرٌج:"
 .(5)"كان أسدا، ولكنه كان كلبا أحمر خرجوا به من بٌوتهم ٌمال له، لطمور

 .(ٓٔ)ولٌل: "إن اسمه كان حمران"
وكان ال  ،لال رجل بالكوفة ٌمال له: عبٌد"من طرٌك سفٌان لال: أخرج ابن ابً حاتم 

 .(ٔٔ)"لال: رأٌت كلب أصحاب الكهؾ أحمر كؤنه كساء انبجانً ،ٌتهم بكذب
 .(ٕٔ). حكاه الطبريالثانً : أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم، ولٌل: بل كان راعٌاً 

 ، ألوال:«الوصٌد»وفً 
 .(ٖٔ): أنه العتبةأحدها 

، (2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)الثانً : أنه الفناء. لاله ابن عباس
 .(5ٔ)، وبه لال الفراء(1ٔ)والضحان
 .(ٕٓ)"الفضاء الذي على باب الكهؾ :ٌعنً ولال مماتل:" 

                                                             
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٕٗٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .21٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٕ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٕٗٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٕٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٖٗ -2ٖٖ/ ٘ الدر. هكذا الترلٌم بالمطبوع! وانظر: ٕٖٕ٘/2(:ص2ٖٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٙٗٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5ٔ)
 .21٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
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 .(ٔ)"ٌمسن باب الكهؾ لال ابن جرٌج:" 
 .(ٕ)"بفناء باب الكهؾ ولال عطٌة:" 
 .(ٖ)"بالفناء بلؽة مذحج {:بالوصٌد} الماسم بن سبلم:"لال  

 .(ٗ)الثالث : أنه الحظٌر ، حكاه الٌزٌدي
 .(2)، وعمرو(ٙ)، سعٌد بن جبٌر(٘)الصعٌد التراب ، لاله ابن عباس أٌضا :«الوصٌد»الرابع : أن 
 .(2)وعمرو

 :(5)، ومنه لول الشاعر(1)الخامس : أنه الباب ، لاله ابن عباس فً رواٌة عكرمة
ًَّ ومعروفً بها ؼٌُر ُمْنَكرِ  بؤرض  فضاَء ال ٌَُسدُّ َوصٌدها  ... عل
 .(ٓٔ). لاله أبو عبٌدةٌؽلك :ألن الباب ٌوصد، أي ،على الباب وبفناء الباب جمٌعاالسادس: 

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: الوصٌد: الباب، أو فناء  لال الطبري:"
من لول هللا عز وجل:  الباب حٌث ٌؽلك الباب، وذلن أن الباب ٌُوَصد، وإٌصاده: إطباله وإؼبلله

ٌِْهْم ُمْإَصَدةٌ } وفٌه لؽتان: األصٌد، وهً لؽة أهل نجد، والوصٌد: وهً لؽة أهل تهامة  {إِنََّها َعلَ
ر عن أبً عمرو بن العبلء، لال: إنها لؽة أهل الٌمن، وذلن نظٌر لولهم: وّرخت الكتاب وذُكِ 

وأرخته، ووكدت األمر وأكدته، فمن لال الوصٌد، لال: أوصدت الباب فؤنا أُوِصده، وهو 
ُموَصد، ومن لال األصٌد، لال: آصدت الباب فهو ُمْإَصد، فكان معنى الكبلم: وكلبهم باسط 

 .(ٔٔ)"هفهم عند الباب، ٌحفظ علٌهم بابهذراعٌه بفناء ك
ٌَْت ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُمِلبَْت ِمْنُهْم ُرْعبًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌِْهْم لََولَّ ، [1ٔ}َلِو اطَّلَْعَت َعلَ
 .(ٕٔ)"لو عاٌنتهم ألدبرت عنهم هاربًا، ولَُمِلبَْت نفسن منهم فزًعا أي:"

ٌمول: لو اطلعت علٌهم فً رلدتهم التً رلدوها فً كهفهم، ألدبرت عنهم  لال الطبري:" 
ولملبت نفسُن من اطبلعن علٌهم فََزعا، لما كان هللا ألبسهم من الهٌبة، كً ال  هاربا منهم فاّرا

ٌصل إلٌهم واصل، وال تلِمسهم ٌد المس حتى ٌبلػ الكتاب فٌهم أجله، وتولظهم من رلدتهم لدرته 
لولت الذي أراد أن ٌجعلهم عبرة لمن شاء من خلمه، وآٌة لمن أراد االحتجاج بهم وسلطانه فً ا

 .(ٖٔ)"علٌه من عباده، لٌعلموا أن وعد هللا حك، وأّن الساعة آتٌة ال رٌب فٌها
لو اطلعت علٌهم بنفسن لولٌت منهم فرارا، ولو اطلعت  :ٌعنً لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(ٗٔ)"دانٌة فٌهم منهعلٌهم بالحك لولفت على حمابك الوح
َت ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُمِلبَْت ِمْنُهْم ُرْعبًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً   ٌْ ٌِْهْم لََولَّ }لَِو اطَّلَْعَت َعلَ
 :(٘ٔ)، وجهان[1ٔ

 أحدهما : لطول أظفارهم وشعورهم ٌؤخذه الرعب منهم فزعاً .

                                                             
 .ٕ٘ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕٗٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
النكت والعٌون:  فً منسوب ؼٌر وهو ٕٖٙ/ٔ :هشام ابن سٌرة فً كما العبسً، وهب بن لعبٌد البٌت(5)
 .5ٖ/ٙ المحٌط والبحر 2ٖٖ ،ٖٔ٘/ٓٔ :المرطبً تفسٌر، و5ٕٕ/ٖ
 .52ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر: المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .52تفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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عنهم األبصار لببل ٌصل إلٌهم أحد حتى ٌبلػ الثانً : لما ألبسهم هللا تعالى من الهٌبة التً ترد 
 الكتاب فٌهم أجله.

أخبر أنه حماهم بالرعب، الذي نشره هللا علٌهم، فلو اطلع علٌهم أحد،  لال السعدي:" 
المتؤل للبه رعبا، وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن ٌبموا كل هذه المدة الطوٌلة، وهم لم 

مدٌنة جدا، والدلٌل على لربهم، أنهم لما استٌمظوا، أرسلوا ٌعثر علٌهم أحد، مع لربهم من ال
 .(ٔ)"أحدهم، ٌشتري لهم طعاما من المدٌنة، وبموا فً انتظاره، فدل ذلن على شدة لربهم منها

ؼزونا مع معاوٌة ؼزوة المضٌك نحو الروم فمررنا بالكهؾ الذي فٌه لال ابن عباس:"
فمال معاوٌة: لو كشؾ لنا عن هإالء فنظرنا إلٌهم! أصحاب الكهؾ الذي ذكر هللا فً المرآن، 

فمال له ابن عباس: لٌس ذلن لن، لد منع هللا ذلن عمن هو خٌر منن. فمال: لو اطلعت علٌهم 
لولٌت منهم فرارا ولملبت منهم رعبا فمال معاوٌة: ال أنتهً حتً أعلم علمهم. فبعث رجاال فمال: 

 .(ٕ)"فلما دخلوا الكهؾ بعث هللا علٌهم رٌحا فؤخرجتهم اذهبوا فادخلوا الكهؾ فانظروا. فذهبوا،
ولٌل إن هذه المعجزة من لومهم كانت لنبً لٌل إنه كان أحدهم وهو  لال الماوردي:"

 .(ٖ)الربٌس الذي اتبعوه وآمنوا به"
كان لً صاحب شدٌد النفس، فمر بجانب كهفهم فمال: ال أنتهً  لال شهر بن حوشب:"

لو اطلعت علٌهم لولٌت منهم فرارا ولملبت } :له: ال تفعل ... أما تمرأحتى أنظر إلٌهم، فمٌل 
فؤبى إال إن ٌنظر، فؤشرؾ علٌهم فابٌضت عٌناه وتؽٌر شعره، وكان ٌخبر الناس  {،منهم رعبا

 .(ٗ)"بعد ٌمول: عدتهم سبعة
 الفوابد:
 حكٌم.بٌان عجٌب تدبٌر هللا تعالى وتصرفه فً مخلولاته فسبحانه من إله عظٌم علٌم  -ٔ
إثبات كرامات األولٌاء، والممصود: إثبات جنس الكرامات؛ ألنه لٌس كل ما ٌذكر ٌكون  -ٕ

فما ٌروى وٌذكر من كرامات األولٌاء منها ما هو ثابت فً ، ثابتا، وٌجب التسلٌم به
المرآن أو فً السنة أو فً أخبار صحٌحة، ومنه ما ٌروى ولم تحمك صحته وال كذبه؛ 

ومن كرامات األولٌاء التً فً ، به، كما ال ٌجوز نفٌه بؽٌر حجة فهذا ال ٌلزم التصدٌك
المرآن ما فً لصة مرٌم ووالدتها لعٌسى علٌه السبلم؛ فإن والدتها لعٌسى ببل أب 

ومن كرامات األولٌاء التً فً المرآن ما جاء فً لصة أصحاب الكهؾ ، خارق للعادات
ثُوا فًِ َكْهِفِهْم ثبَلَث ِمابٍَة ِسِنٌَن َواْزَداُدوا َولَبِ }حٌث بموا فً كهفهم مدة طوٌلة، لال تعالى: 

ٌْمَاًظا َوهُْم ُرلُوٌد َونُمَلِّبُُهْم }[ بموا فً كهفهم ٌملبهم ربهم: ٕ٘]الكهؾ:  {تِْسعًا َوتَْحَسبُُهْم أَ
َمالِ  [ وعاشوا هذه المدة الطوٌلة، ببل طعام وال 1ٔ]الكهؾ:  {ذَاَت اْلٌَِمٌِن َوذَاَت الّشِ

لَالُوا َلبِثَْنا ٌَْوًما أَْو }وبعد ذلن ٌستٌمظون وٌتحدثون ولم ٌشعروا بما جرى لهم  شراب،
 [.5ٔ]الكهؾ:  {بَْعَض ٌَْومٍ 

، لال سماع الموتى نفًمصة أصحاب الكهؾ على بعلماء الحنفٌة استدل بعض من  -ٖ
إن هللا تعالى لد أنام أصحاب الكهؾ " الشٌخان النٌلوي والبندٌالً من الحنفٌة المعاصرة:

إنامة ثمٌلة بحٌث إن األصوات ال تنفذ إلى مسامعهم، وضرب هللا على آذانهم حجابا 
ٌمنع السماع، فناموا نومة ال تولظهم األصوات؛ مع أن النابم إذا سمع الصوت ٌنتبه، ثم 

ٌعرفوا ذلن، فمال هإالء لد لبثوا فً كهفهم ثبلث مابة سنٌن وازدادوا تسعا، ومع ذلن لم 
ربكم أعلم بما }، ولال بعضهم: {لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم }بعضهم بالتخمٌن، والظن: 

ولو كانوا ٌعلمون ذلن لكان كبلمهم هذا كذبا محضا، ولكن لما كان كبلمهم هذا  ،{لبثتم
 .(٘).."لم ٌكن كذبا -مبنٌا على الظن

                                                             
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٕٓ٘-5ٖٕٗ/2(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٗ1ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: جهود علماء الحنفٌة: (٘)
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 المرآن
ٌْنَُهْم لَاَل لَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم لَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم لَالُوا }َوَكذَِلَن بَعَثْنَاهُْم ِلٌَتََساَءلُو ا بَ

 ى َطعَاًما فَْلٌَؤْتِكُمْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا أََحَدكُْم بَِوِرلِكُْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدٌنَِة فَْلٌَْنظُْر أٌََُّها أَْزكَ 
 [1ٔ({ ]الكهؾ : 1ٔبِِرْزٍق ِمْنهُ َوْلٌَتَلَط ْؾ َواَل ٌُْشِعَرن  بِكُْم أََحًدا )

 التفسٌر:
ٌُّر؛ لكً ٌسؤل  وكما أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطوٌلة أٌمظناهم ِمن نومهم على هٌبتهم دون تؽ
بعضهم بعًضا: كم من الولت مكثنا نابمٌن هنا؟ فمال بعضهم: مكثنا ٌوما أو بعض ٌوم، ولال 

ضوا ِعْلم ذلن هلل، فربكم أعلم بالولت الذي مكثتموه، ف ؤرِسلوا آخرون التبس علٌهم األمر: فَّوِ
أحدكم بنمودكم الفضٌة هذه إلى مدٌنتنا فلٌنظر: أيَّ أهل المدٌنة أحلُّ وأطٌب طعاًما؟ فلٌؤتكم بموت 
منه، ولٌتلطؾ فً شرابه مع البابع حتى ال ننكشؾ، وٌظهر أمرنا، وال ٌُْعِلَمنَّ بكم أحًدا من 

 الناس.
وكما أنمناهم  ، أي:"[5ٔنَُهْم{ ]الكهؾ : }َوَكذَِلَن بَعَثْنَاهُْم ِلٌَتََساَءلُوا بٌَْ لوله تعالى: 

ٌُّر؛ لكً ٌسؤل بعضهم  وحفظناهم هذه المدة الطوٌلة أٌمظناهم ِمن نومهم على هٌبتهم دون تؽ
 .(ٔ)"بعًضا عن مدة مكثهم وإلامتهم فً الؽار

ٌمول تعالى : وكما أرلدناهم بعثناهم صحٌحة أبدانهم وأشعارهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"مدوا من أحوالهم وهٌباتهم شٌبًا ، وذلن بعد ثبلثمابة سنة وتسع سنٌنوأبشارهم ، لم ٌف

ٌمول تعالى: }وكذلن بعثناهم{ أي: من نومهم الطوٌل }لٌتساءلوا بٌنهم{  لال السعدي:" 
 .(ٖ)"أي: لٌتباحثوا للولوؾ على الحمٌمة من مدة لبثهم

لال أحدهم: كم مكثنا فً هذا  ، أي:"[5ٔ]الكهؾ : }لَاَل لَابٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم{ لوله تعالى: 
 .(ٗ)"الكهؾ؟

وذلن أنهم استنكروا من  {َكْم لَبِثْتمْ }فتساءلوا فمال لابل منهم ألصحابه:  لال الطبري:" 
 .(٘)"أنفسهم طول رلدتهم

 .(ٙ)"أي : كم رلدتم ؟ لال ابن كثٌر:" 
فمالوا مكثنا فٌه ٌوماً أو  ، أي:"[5ٌَْٔوٍم{ ]الكهؾ : }لَالُوا لَِبثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض لوله تعالى: 
 .(2)"بعض ٌوم
فؤجابه اآلخرون فمالوا: لبثنا ٌوما أو بعض ٌوم، ظنا منهم أن ذلن كذلن  لال الطبري:" 
 .(1)"كان

كان دخولهم إلى الكهؾ فً أول نهار ، واستٌماظهم كان فً آخر نهار ؛  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْومٍ   .(5){"ولهذا استدركوا فمالوا : } أَْو بَْعَض 

لال بعضهم، هللا أعلم بمدة  ، أي:"[5ٔ}لَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَِبثْتُْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"إلامتنا
 .(ٔٔ)"فسلِّموا العلم إلى هللا {َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَِبثْتُمْ }فمال اآلخرون:  لال الطبري:" 

                                                             
 .2ٔٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٕ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أي: هللا أعلم بؤمركم ، وكؤنه حصل لهم نوع تََرّدد فً كثرة نومهم ، فاهلل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" أعلم

 ثبلثة ألوال:، [5ٔ}لَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕ)أحدهما : أنه حكاٌة عن هللا تعالى أنه أعلم بمدة لبثهم. حكاه الماوردي

 . (ٖ)الثانً :أنه لول بعضهم لبعض. لاله الطبري
الثالث: أنه لول كبٌرهم مكسلمٌنا حٌن رأى الفتٌة مختلفٌن فٌه فمال: }ربكم أعلم بما لبثتم{، فنطك 

 .(٘)، ومماتل(ٗ)وهذا لول ابن عباس بالصواب ورد األمر إلى هللا عالمه،
-فردوا العلم إلى المحٌط علمه بكل شًء، جملة وتفصٌبل ولعل هللا تعالى  لال السعدي:" 
أطلعهم على مدة لبثهم، ألنه بعثهم لٌتساءلوا بٌنهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلػ  -بعد ذلن

ون لد أخبرهم ٌمٌنا، علمنا ذلن من حكمته ما عندهم، وصار آخر أمرهم، االشتباه، فبل بد أن ٌك
فً بعثهم، وأنه ال ٌفعل ذلن عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحمٌمة فً األمور المطلوب 
علمها، وسعى لذلن ما أمكنه، فإن هللا ٌوضح له ذلن، وبما ذكر فٌما بعده من لوله. }وكذلن 

ب فٌها{ فلوال أنه حصل العلم بحالهم، لم أعثرنا علٌهم لٌعلموا أن وعد هللا حك وأن الساعة ال رٌ
 .(ٙ)"ٌكونوا دلٌبل على ما ذكر

فؤرسلوا واحداً  ، أي:"[5ٔ}فَاْبعَثُوا أََحَدكُْم ِبَوِرلِكُْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدٌنَِة{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"منكم إلى المدٌنة بهذه النمود الفضٌة

 .(1)"مدٌنتهم التً خرجوا منها ِهرابا، التً تسمى أفسوس :ٌعنً لال الطبري:" 
ثم عدلوا إلى األهم فً أمرهم إذ ذان وهو احتٌاجهم إلى الطعام  لال ابن كثٌر:" 

والشراب ، فمالوا : } فَاْبعَثُوا أََحَدكُْم بَِوِرلِكُْم { أي : فضتكم هذه. وذلن أنهم كانوا لد استصحبوا 
اجتهم إلٌها ، فتصدلوا منها وبمً منها ؛ فلهذا لالوا : } فَاْبعَثُوا أََحَدكُْم معهم دراهم من منازلهم لح

 .(5)"بَِوِرلِكُْم َهِذِه إَِلى اْلَمِدٌنَِة { أي : مدٌنتكم التً خرجتم منها واأللؾ والبلم للعهد
 .(ٓٔ)والبالون بكسرها ،باسكان الراء ،}بورلكم{:ابو عمر وابو بكر وحمزة  ولرأ  

فلٌنظر:  ، أي:"[5ٔ}فَْلٌَْنُظْر أٌََُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْلٌَؤْتِكُْم بِِرْزٍق ِمْنهُ{ ]الكهؾ : تعالى:لوله 
 .(ٔٔ)"أيَّ أهل المدٌنة أحلُّ وأطٌب طعاًما؟ فلٌؤتكم بموت منه

 .(ٕٔ)"ذكر أنهم هبوا من رلدتهم ِجٌاعا، فلذلن طلبوا الطعام لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"طعاما أهلها أزكى أيّ  :أي لال الزجاج:" 
 ، وجوه:[5ٔ}فَْلٌَْنُظْر أٌََُّها أَْزَكى َطعَاًما{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 :(ٙٔ)، ومنه لول الشاعر(٘ٔ)، وأبو عبٌدة(ٗٔ)أحدها : أٌها أكثر طعاماً ، وهذا لول عكرمة

                                                             
 .٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .25٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٗٔانظر: التٌسٌر فً المراءات السبع: (ٓٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .52ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٙٙ/ ٙ الباري فتح وفى 2٘ٔ/ ٕ الشنتمرى فى وهو 1ٔٔ/ ٕ سٌبوٌه أنشده حسبما الكبلبً للمتال البٌت(ٙٔ)
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ْبُع أْزَكى ِمن ثبَلٍث وأكثر  لَبابِلُنا َسْبٌع وأْنتُْم ثبَلثَة... َوللسَّ
 .(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)الثانً : أٌها أحل طعاماً، وهذا لول ابن عباس

 .(ٖ)"أحل ذبٌحة، وكانوا ٌذبحون للطواؼٌتلال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"ولد كان من طعام لومهم ما ال ٌستحلون أكله لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(٘)"ذكروا أن الموم كان أكثرهم مجوسا، وكانوا ال ٌستنظفون ذبابحهم لال الزجاج:" 

 .(1)، واختاره ابن كثٌر(2)، ومماتل(ٙ)الثالث : أطٌب طعاماً ، لاله الكلبً
 .(5)الرابع : خٌر طعاما. لاله لتادة

 .(ٓٔ). حكاه الزجاجطعاما لم ٌإخذ من ؼصب، وال هو من جهة ال تحل :أيالخامس: 
 .(ٔٔ)"أطهر ألنهم كانوا ٌذبحون الخنازٌر :ٌعنً عباس:"روي عن ابن  

 .(ٕٔ)السادس: أرخص طعاماً. حكاه الماوردي
وأولى األلوال عندي فً ذلن بالصواب: لول من لال: معنى ذلن: أحّل  لال الطبري:" 

وأطهر، وذلن أنه ال معنى فً اختٌار األكثر طعاما للشراء منه إال بمعنى إذا كان أكثرهم 
طعاما، كان خلٌما أن ٌكون األفضل منه عنده أوجد، وإذا شرط على المؤمور الشراء من صاحب 

، كان ما عند المشتري ذلن منه للٌبل الجٌد أو كثٌرا، وإنما وجه األفضل، فمد أمر بشراء الجٌد
 .(ٖٔ)"من وجه تؤوٌل أزكى إلى األكثر، ألنه وجد العرب تمول: لد زكا مال فبلن: إذا كثر

 .(ٗٔ)"فلٌؤتكم بموت منه ، أي:"[5ٔ}فَْلٌَؤْتِكُْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:
 .(٘ٔ)"ٌمول: فلٌؤتكم بموت منه تمتاتونه، وطعام تؤكلونه لال الطبري:"

 .(ٙٔ)"لال: بطعام {،فَْلٌَؤْتِكُْم بِِرْزٍق ِمْنهُ :"}عن عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر 
ولٌتلطؾ فً دخول المدٌنة وشراء  ، أي:"[5َٔوْلٌَتَلَطَّْؾ{ ]الكهؾ :  }لوله تعالى: 
 .(2ٔ)"الطعام

 .(1ٔ)"ٌمول: ولٌترفك فً شرابه ما ٌشتري، وفً طرٌمه ودخوله المدٌنة لال الطبري:"
ٌَتَلَطَّْؾ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[5ٔ}َوْل

 .(5ٔ)أحدها : ولٌسترخص
 .(ٕٓ)له. لاله مماتل ولٌترفك حتى ال ٌفطنالثانً : 

                                                             
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٗ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2٘ٔ/ٔبن سبلم:، وتفسٌر ٌحٌى 22ٔ(:صٔ: ٕ: 2ٖ٘انظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٕ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٗ5ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .25٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكا ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أَبًَدا {  . لال ابن كثٌر:"٘ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1) ِ َعلَ كموله : } َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

 ".( المال وتطهره٘[ ومنه الزكاة التً تَُطٌب )ٗٔ[ ولوله } لَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى { ]األعلى : ٕٔ{ ]النور : 
 .1ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٗ5ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٕٗ/ٖالنكت والعٌون:انظر:  (5ٔ)
 .25٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
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 . (ٔ)الثالث: ولٌتلطؾ فً إخفاء أمركم
اشتران الجماعة فً طعامهم وإن كان بعضهم لال الماوردي:"وهذا ٌدل على جواز 

 .(ٕ)أكثر أكبلً وهً المناهدة ، وكانت مستمبحة فً الجاهلٌة فجاء الشرع بإباحتها"
 .(ٖ)"حتى ال ٌشعر بؤمرنا أحد ، أي:"[5ٔ}َواَل ٌُْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"علمت به، ومنه الشاعر :ال ٌعلمّن بكم، ٌمال: شعرت باألمر، أي لال أبو عبٌدة:" 

 .(٘)"ٌمول: وال ٌعلمّن بكم أحدا من الناس لال الطبري:"
 .(ٙ)"إن ظهر علٌه فبل ٌولعن إخوانه فٌما ٌمع فٌه :أي لال الزجاج:" 
ولد سلط  -ٌعنً الفتٌة أصحاب الكهؾ  -بعثهم هللا "عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر:  لال 

َكْم }علٌهم ملن مسلم، ٌعنً على أهل مدٌنتهم، وسلَّط هللا على الفتٌة الجوع، فمال لابل منهم: 
ا لَِبثْتُْم لَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بِمَ }لال: فرّدوا علم ذلن إلى هللا،  {لَبِثْتُْم لَالُوا لَبِثَْنا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْومٍ 
وإذا معهم وِرق من ضرب الملن الذي كانوا فً زمانه  {فَاْبعَثُوا أََحَدكُْم بَِوِرلِكُْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدٌنَةِ 

. فخرج أحدهم فرأى المعالم متنكرة حتى {َوال ٌُْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا}: أي بطعام  {فَْلٌَؤْتِكُْم بِِرْزٍق ِمْنهُ }
فاستمبله الناس ال ٌعرؾ منهم أحدا، فخرج وال ٌعرفونه، حتى انتهى إلى  انتهى إلى المدٌنة،

صاحب الطعام، فسامه بطعامه، فمال صاحب الطعام: هات ورلن، فؤخرج إلٌه الورق، فمال: من 
أٌن لن هذا الورق؟ لال: هذه وِرلُنا ووِرق أهل ببلدنا، فمال: هٌهات هذه الوِرق من ضرب فبلن 

ة وتسع سنٌن، أنت أصبت كنزا، ولست بتاركن حتى أرفعن إلى الملن، بن فبلن منذ ثبلث مب
فرفعه إلى الملن، وإذا الملن مسلم وأصحابه مسلمون، ففرح واستبشر، وأظهر لهم أمره، 
وأخبرهم خبر أصحابه، فبعثوا إلى اللوح فً الخزانة، فؤتوا به، فوافك ما وصؾ من أمرهم، 

أبناء آبابنا، ولال المسلمون: نحن أحّك بهم، هم مسلمون فمال المشركون: نحن أحّك بهم هإالء 
منا، فانطلموا معه إلى الكهؾ، فلما أتوا باب الكهؾ لال: دعونً حتى أدخل على أصحابً حتى 

أبشرهم، فإنهم إن رأوكم معً أرعبتموهم، فدخل فبشَّرهم، ولبض هللا أرواحهم، لال: وعمى هللا 
لمشركون: نبنً علٌهم بُنٌانا، فإنهم أبناء آبابنا، ونعبد هللا فٌه، علٌهم مكانهم، فلم ٌهتدوا، فمال ا

 .(2)"المسلمون: نحن أحك بهم، هم منا، نبنً علٌهم مسجدا نصلً فٌه، ونعبد هللا فٌه ولال
إنهم ؼبروا، ٌعنً الفتٌة من أصحاب الكهؾ بعد ما بنً علٌهم باب  لال وهب بن منبه:" 

اعٌا أدركه المطر عند الكهؾ، فمال: لو فتحت هذا الكهؾ الكهؾ زمانا بعد زمان، ثم إن ر
وأدخلت ؼنمً من المطر، فلم ٌزل ٌعالجه حتى فتح ما أدخله فٌه، ورّد إلٌهم أرواحهم فً 
أجسامهم من الؽد حٌن أصبحوا، فبعثوا أحدهم بورق ٌشتري طعاما، فلما أتى باب مدٌنتهم، رأى 

ً بهذه الدراهم طعاما، فمال: ومن أٌن لن هذه شٌبا ٌُنكره، حتى دخل على رجل فمال: بعن
الدراهم؟ لال: خرجت أنا وأصحاب لً أمس، فآوانا اللٌل، ثم أصبحوا، فؤرسلونً، فمال: هذه 

ملكا صالحا، فمال: من  الدراهم كانت على عهد ُملن فبلن، فؤنَّى لن بها، فرفعه إلى الملن، وكان
ً أمس، حتى أدركنا اللٌل فً كهؾ كذا وكذا، أٌن لن هذه الورق؟ لال: خرجت أنا وأصحاب ل

ثم أمرونً أن أشترَي لهم طعاما، لال: وأٌن أصحابن؟ لال: فً الكهؾ، لال: فانطلموا معه حتى 
أتوا باب الكهؾ، فمال: دعونً أدخل على أصحابً لبلكم، فلما رأوه، ودنا منهم ُضِرب على 

روا على أن ٌدخلوا علٌهم، فبنوا عندهم أذنه وآذانهم، فجعلوا كلما دخل رجل أرعب، فلم ٌمد
 .(1)"كنٌسة، اتخذوها مسجدا ٌصلون فٌه

                                                             
 .5ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .52ٖ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/2ٔأخرجه الطبري: (1)
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كان أصحاب الكهؾ أبناء ملون الروم، رزلهم هللا اإلسبلم، فتعّوذوا  لال عكرمة:" 
بدٌنهم، واعتزلوا لومهم، حتى انتهوا إلى الكهؾ، فضرب هللا على سمعهم، فلبثوا دهرا طوٌبل 
حتى هلكت أمتهم، وجاءت أمة مسلمة، وكان ملكهم مسلما، فاختلفوا فً الروح والجسد، فمال 

مٌعا، ولال لابل: ٌُبعث الروح، فؤما الجسد فتؤكله األرض، فبل لابل: ٌبعث الروح والجسد ج
ماد، ثم دعا هللا  ٌكون شٌبا، فشّك على ملكهم اختبلفهم، فانطلك فلبس الُمسُوح، وجلس على الرَّ
تعالى فمال: أي رّب، لد ترى اختبلؾ هإالء، فابعث لهم آٌة تبٌن لهم، فبعث هللا أصحاب 

هم طعاما، فدخل السوق، فجعل ٌُنكر الوجوه، وٌعرؾ الطرق، الكهؾ، فبعثوا أحدهم ٌشتري ل
وٌرى اإلٌمان بالمدٌنة ظاهرا، فانطلك وهو مستخؾ حتى أتى رجبل ٌشتري منه طعاما، فلما 
بَع، ٌعنً اإلبل الصؽار،  نظر الرجل إلى الَوِرق أنكرها، لال: حسبت أنه لال: كؤنها أخفاؾ الرُّ

؟ لال: بل ملكنا فبلن، فلم ٌزل ذلن بٌنهما حتى رفعه إلى الملن، فمال له الفتى: ألٌس ملككم فبلنا
فسؤله، فؤخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملن فً الناس، فجمعهم، فمال: إنكم لد اختلفتم فً 
الروح والجسد، وإن هللا لد بعث لكم آٌة، فهذا رجل من لوم فبلن، ٌعنً ملكهم الذي مضى، فمال 

أصحابً، فركب الملن، وركب معه الناس حتى انتهوا إلى الكهؾ، فمال الفتى: انطلموا بً إلى 
الفتى دعونً أدخل إلى أصحابً، فلما أبصرهم ُضِرب على أذنه وعلى آذانهم، فلما استبطبوه 
دخل الملن، ودخل الناس معه، فإذا أجساد ال ٌنكرون منها شٌبا، ؼٌر أنها ال أرواح فٌها، فمال 

  لكم، لال لتادة: وعن ابن عباس، كان لد ؼزا مع حبٌب بن مسلمة،الملن: هذه آٌة بعثها هللا
فمّروا بالكهؾ، فإذا فٌه عظام، فمال رجل: هذه عظام أصحاب الكهؾ، فمال ابن عباس، لمد 

 .(ٔ)"ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثبلث مبة سنة
لن عن ابن إسحاق فٌما ذكر من حدٌث أصحاب الكهؾ، لال: ثم مأخرج الطبري بسنده  

أهل تلن الببلد رجل صالح ٌمال له تٌذوسٌس، فلما ملن بمً ملكه ثمانٌا وستٌن سنة، فتحّزب 

الناس فً ُملكه، فكانوا أحزابا، فمنهم من ٌإمن باهلل، وٌعلم أّن الساعة حّك، ومنهم من ٌكذّب، 
ما فكبر ذلن على الملن الصالح تٌذوسٌس، وبكى إلى هللا وتضّرع إلٌه، وحزن حزنا شدٌدا ل
رأى أهل الباطل ٌزٌدون وٌظهرون على أهل الحك وٌمولون: ال حٌاة إال الحٌاة الدنٌا، وإنما 
تُبعث النفوس، وال تُبعث األجساد، ونسُوا ما فً الكتاب، فجعل تٌذوسٌس ٌرسل إلى من ٌظّن فٌه 

الحك  خٌرا، وأنهم أبمة فً الحك، فجعلوا ٌكذّبون بالساعة، حتى كادوا أن ٌُحّولوا الناس عن
وملِة الَحوارٌٌن، فلما رأى ذلن الملن الصالح تٌذوسٌس، دخل بٌته فؤؼلمه علٌه، ولبس ِمْسحا 
وجعل تحته رمادا، ثم جلس علٌه، فدأب ذلن لٌله ونهاره زمانا ٌتضّرع إلى هللا، وٌبكً إلٌه مما 

لى الفتٌة أصحاب ٌرى فٌه الناس، ثم إن الرحمن الرحٌم الذي ٌكره هلكة العباد، أراد أن ٌَْظهر ع
الكهؾ، وٌبٌن للناس شؤنهم، وٌجعلهم آٌة لهم، وحجة علٌهم، لٌعلموا أن الساعة آتٌة ال رٌب 
فٌها، وأن ٌستجٌب لعبده الصالح تٌذوسٌس، وٌتّم نعمته علٌه، فبل ٌنزع منه ُملكه، وال اإلٌمان 

ن المإمنٌن، فؤلمى هللا فً الذي أعطاه، وأن ٌعبد هللا ال ٌشرن به شٌبا، وأن ٌجمع من كان تبّدد م
نفس رجل من أهل ذلن البلد الذي به الكهؾ، وكان الجبل بنجلوس الذي فٌه الكهؾ لذلن الرجل، 
وكان اسم ذلن الرجل أولٌاس، أن ٌهدم البنٌان الذي على فم الكهؾ، فٌبنً به حظٌرة لؽنمه، 

ظٌرة، حتى نزعا ما على فم فاستؤجر عاملٌن، فجعبل ٌنزعان تلن الحجارة، وٌبنٌان بها تلن الح
الكهؾ، حتى فتحا عنهم باب الكهؾ، وحجبهم هللا من الناس بالرعب، فٌزعمون أن أشجع من 
ٌرٌد أن ٌنظر إلٌهم ؼاٌة ما ٌمكنه أن ٌدخل من باب الكهؾ، ثم ٌتمدم حتى ٌرى كلبهم دونهم إلى 

هللا ذو المدرة والعظمة باب الكهؾ نابما، فلما نزعا الحجارة، وفتحا علٌهم باب الكهؾ، أذن 
والسلطان محًٌ الموتى للفتٌة أن ٌجلسوا بٌن ظهرانً الكهؾ، فجلسوا فرحٌن ُمْسِفرة وجوههم 

بعضهم على بعض، حتى كؤنما استٌمظوا من ساعتهم التً كانوا ٌستٌمظون  طٌِّبة أنفُسهم، فسلَّم
ة فصلّوا، كالذي كانوا ٌفعلون، ال لها إذا أصبحوا من لٌلتهم التً ٌبٌتون فٌها، ثم لاموا إلى الصبل

ٌَرون، وال ٌَُرى فً وجوههم، وال أبشارهم، وال ألوانهم شًء ٌُنكرونه كهٌبتهم حٌن رلدوا 
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ًّ أمس، وهم ٌرون أن ملكهم دلٌنوس الجبار فً طلبهم والتماسهم فلما لضوا صبلتهم كما  بعش
ان ٌبتاع لهم طعامهم وشرابهم من كانوا ٌفعلون، لالوا لٌملٌخا، وكان هو صاحب نفمتهم، الذي ك

المدٌنة، وجاءهم بالخبر أن دلٌنوس ٌلتمسهم، وٌسؤل عنهم: أنببنا ٌا أخً ما الذي لال الناس فً 
ًّ أمس عند هذا الجبار، وهم ٌظنون أنهم رلدوا كبعض ما كانوا ٌرلدون، ولد ُخٌِّل  شؤننا عش

التً أصبحوا فٌها، حتى تساءلوا بٌنهم، فمال  إلٌهم أنهم لد ناموا كؤطول ما كانوا ٌنامون فً اللٌلة
وكل  {لَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم لَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُمْ }نٌاما؟  {َكْم لَبِثْتُمْ }بعضهم لبعض: 

تَى بكم الٌوم، ذلن فً أنفسهم ٌسٌر. فمال لهم ٌملٌخا: افتُِمدتم والتمستم بالمدٌنة، وهو ٌرٌد أن ٌُإْ 
فتَْذبُحون للطواؼٌت، أو ٌمتُلُكم، فما شاء هللا بعد ذلن، فمال لهم مكسلمٌنا: ٌا إخوتاه اعلموا أنكم 
مبللَْون، فبل تكفروا بعد إٌمانكم إذا دعاكم عدّو هللا، وال تُنكروا الحٌاة التً ال تبٌد بعد إٌمانكم 

ع ما ٌمال لنا بها الٌوم، وما باهلل، والحٌاة من بعد الموت، ثم لالوا لٌملٌخا : انطلك إلى المدٌنة فتسمَّ
الذي نُذكر به عند دلٌنوس، وتلطَّؾ، وال ٌشعَرّن بنا أحد، وابتع لنا طعاما فؤتنا به، فإنه لد آن 
لن، وزدنا على الطعام الذي لد جبتنا به، فإنه لد كان للٌبل فمد أصبحنا جٌاعا، ففعل ٌملٌخا كما 

ابه، وأخذ الثٌاب التً كان ٌتنكر فٌها، وأخذ َوِرلا من نفمتهم التً كانت كان ٌفعل، ووضع ثٌ
معهم، التً ُضربت بطابع دلٌنوس الملن، فانطلك ٌملٌخا خارجا، فلما مّر بباب الكهؾ، رأى 
الحجارة منزوعة عن باب الكهؾ. فعجب منها، ثم مّر فلم ٌبال بها، حتى أتى المدٌنة مستخفٌا 

فا أن ٌراه أحد من أهلها، فٌعرفه، فٌذهب به إلى دلٌنوس، وال ٌشعر العبد ٌصّد عن الطرٌك تخوّ 
الصالح أن دلٌنوس وأهل زمانه لد َهلكوا لبل ذلن بثبلث مبة وتسع سنٌن، أو ما شاء هللا من 
ذلن، إذ كان ما بٌن أن ناموا إلى أن استٌمظوا ثبلث مبة وتسع سنٌن، فلما رأى ٌملٌخا باب 

فرأى فوق ظهر الباب عبلمة تكون ألهل اإلٌمان، إذا كان ظاهرا فٌها، فلما  المدٌنة رفع بصره،
رآها عجب وجعل ٌنظر مستخفٌا إلٌها، فنظر ٌمٌنا وشماال فتعجب بٌنه وبٌن نفسه، ثم ترن ذلن 

الباب، فتحّول إلى باب آخر من أبوابها، فنظر فرأى من ذلن ما ٌحٌط بالمدٌنة كلها، ورأى على 
ن، فجعل ٌخٌل إلٌه أن المدٌنة لٌست بالمدٌنة التً كان ٌعرؾ، ورأى ناسا كّل باب مثل ذل

كثٌرٌن محدثٌن لم ٌكن ٌراهم لبل ذلن، فجعل ٌمشً وٌعجب وٌخٌل إلٌه أنه حٌران ثم رجع إلى 
الباب الذي أتى منه، فجعل ٌعجب بٌنه وبٌن نفسه وٌمول: ٌا لٌت شعري، أما هذه عشٌة أمس، 

ذه العبلمة وٌستخفون بها، وأما الٌوم فإنها ظاهرة لعلًّ حالم، ثم ٌرى فكان المسلمون ٌخفون ه
أنه لٌس بنابم، فؤخذ كساءه فجعله على رأسه، ثم دخل المدٌنة، فجعل ٌمشً بٌن ظهرانً سولها، 
فٌسمع أناسا كثٌرا ٌحلفون باسم عٌسى ابن مرٌم، فزاده فرلا، ورأى أنه حٌران، فمام مسندا 

ُدر المدٌنة وٌمول فً نفسه: وهللا ما أدري ما هذا! أما عشٌة أمس فلٌس ظهره إلى جدار من جُ 
على األرض إنسان ٌذكر عٌسى ابن مرٌم إال لُتل، وأما الؽداة فؤسمعهم، وكّل إنسان ٌذكر أمر 
عٌسى ال ٌخاؾ، ثم لال فً نفسه: لعّل هذه لٌست بالمدٌنة التً أعرؾ أسمع كبلم أهلها وال 

 ما أعلم مدٌنة لرب مدٌنتنا، فمام كالحٌران ال ٌتوجه وجها، ثم لمً فتى أعرؾ أحدا منهم، وهللا
من أهل المدٌنة، فمال له: ما اسم هذه المدٌنة ٌا فتى؟ لال: اسمها أفسوس، فمال فً نفسه: لعّل بً 
مسا، أو بً أمر أذهب عملً، وهللا ٌحك لً أن أسرع الخروج منها لبل أن أخزى فٌها أو 

، هذا الذي ٌحّدث به ٌملٌخا أصحابه حٌن تبٌن لهم ما به، ثم إنه أفاق فمال: ٌصٌبنً شّر فؤهلن
وهللا لو عجلت الخروج من المدٌنة لبل أن ٌفطن بً لكان أكٌس لً، فدنا من الذٌن ٌبٌعون 
الطعام، فؤخرج الوِرق التً كانت معه، فؤعطاها رجبل منهم، فمال: بعنً بهذه الورق ٌا عبد هللا 

الرجل، فنظر إلى ضرب الورق ونمشها، فعجب منها، ثم طرحها إلى رجل من  طعاما، فؤخذها
أصحابه، فنظر إلٌها، ثم جعلوا ٌتطارحونها بٌنهم من رجل إلى رجل، وٌتعجبون منها، ثم جعلوا 
ٌتشاورون بٌنهم وٌمول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل لد أصاب كنزا خبٌبا فً األرض منذ 

ٌتشاورون من أجله فرق فرلا شدٌدا، وجعل ٌرتعد وٌظّن أنهم لد زمان ودهر طوٌل، فلما رآهم 
فطنوا به وعرفوه، وأنهم إنما ٌرٌدون أن ٌذهبوا به إلى ملكهم دلٌنوس ٌسلمونه إلٌه، وجعل 
، فمد أخذتم ورلً  ًّ أناس آخرون ٌؤتونه فٌتعّرفونه، فمال لهم وهو شدٌد الفرق منهم: أفضلوا عل

اجة لً به، لالوا له: من أنت ٌا فتى، وما شؤنن؟ وهللا لمد وجدت فؤمسكوا، وأما طعامكم فبل ح
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كنزا من كنوز األّولٌن، فؤنت ترٌد أن تخفٌه منا، فانطلك معنا فؤرناه وشاركنا فٌه، نخؾ علٌن 
ما وجدت، فإنن إن ال تفعل نؤت بن السلطان، فنسلمن إلٌه فٌمتلن، فلما سمع لولهم، عجب فً 

ّل شًء كنت أحذر منه، ثم لالوا: ٌا فتى إنن وهللا ما تستطٌع أن تكتم نفسه فمال: لد ولعت فً ك
ما وجدت، وال تظّن فً نفسن أنه سٌخفى حالن، فجعل ٌملٌخا ال ٌدري ما ٌمول لهم، وما ٌرجع 
إلٌهم، وفَرق حتى ما ٌحٌر إلٌهم جوابا، فلما رأوه ال ٌتكلم أخذوا كساءه فطولوه فً عنمه، ثم 

كن المدٌنة ملببا، حتى سمع به من فٌها، فمٌل: أخذ رجل عنده كنز واجتمع جعلوا ٌمودونه فً س
علٌه أهل المدٌنة صؽٌرهم وكبٌرهم، فجعلوا ٌنظرون إلٌه وٌمولون: وهللا ما هذا الفتى من أهل 
هذه المدٌنة، وما رأٌناه فٌها لّط، وما نعرفه، فجعل ٌملٌخا ال ٌدري ما ٌمول لهم، مع ما ٌسمع 

جتمع علٌه أهل المدٌنة، فرق، فسكت فلم ٌتكلم، ولو أنه لال إنه من أهل المدٌنة لم منهم، فلما ا
ٌصّدق، وكان مستٌمنا أن أباه وإخوته بالمدٌنة، وأن حسبه من أهل المدٌنة من عظماء أهلها، 
وأنهم سٌؤتونه إذا سمعوا، ولد استٌمن أنه من عشٌة أمس ٌعرؾ كثٌرا من أهلها، وأنه ال ٌعرؾ 

ن أهلها أحدا، فبٌنما هو لابم كالحٌران ٌنتظر متى ٌؤته بعض أهله، أبوه أو بعض إخوته الٌوم م
فٌخلصه من أٌدٌهم، إذ اختطفوه فانطلموا به إلى ربٌسً المدٌنة ومدبرٌها اللذٌن ٌدبران أمرها، 
وهما رجبلن صالحان، كان اسم أحدهما أرٌوس، واسم اآلخر أسطٌوس، فلما انطلك به إلٌهما، 

ٌملٌخا أنه ٌنطلك به إلى دلٌنوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه، فجعل ٌلتفت ٌمٌنا وشماال ظّن 
وجعل الناس ٌسخرون منه، كما ٌسخر من المجنون والحٌران، فجعل ٌملٌخا ٌبكً، ثم رفع 
رأسه إلى السماء وإلى هللا، ثم لال: اللهّم إله السماوات واألرض، أولج معً روحا منن الٌوم 

به عند هذا الجبار، وجعل ٌبكً وٌمول فً نفسه: فرق بٌنً وبٌن إخوتً، ٌا لٌتهم تإٌدنً 
ٌعلمون ما لمٌت، وأنً ٌُذهب بً إلى دلٌنوس الجبار، فلو أنهم ٌعلمون، فٌؤتون، فنموم جمٌعا بٌن 
ٌدي دلٌنوس، فإنا كنا تواثمنا لنكونّن معا، ال نكفر باهلل وال نشرن به شٌبا، وال نعبد الطواؼٌت 

من دون هللا، فرق بٌنً وبٌنهم، فلن ٌرونً ولن أراهم أبدا، ولد كنا تواثمنا أن ال نفترق فً حٌاة 
وال موت أبدا، ٌا لٌت شعري ما هو فاعل بً؟ ألاتلً هو أم ال؟ ذلن الذي ٌحّدث به ٌملٌخا نفسه 

 فٌما أخبر أصحابه حٌن رجع إلٌهم.
فلما انتهى إلى الرجلٌن الصالحٌن أرٌوس وأسطٌوس، فلما رأى ٌملٌخا أنه لم ٌُذهب به 
إلى دلٌنوس، أفاق وسكن عنه البكاء، فؤخذ أرٌوس وأسطٌوس الوِرق فنظرا إلٌها وعجبا منها، 
ثم لال أحدهما: أٌن الكنز الذي وجدت ٌا فتى، هذا الوِرق ٌشهد علٌن أنن لد وجدت كنزا، فمال 

ملٌخا: ما وجدت كنزا ولكن هذه الوِرق ورق آبابً، ونمش هذه المدٌنة وضربها، ولكن لهما ٌ
وهللا ما أدري ما شؤنً، وما أدري ما ألول لكم، فمال له أحدهما: ممن أنت؟ فمال له ٌملٌخا: ما 
أدري، فكنت أرى أنً من أهل هذه المرٌة، لالوا: فمن أبون ومن ٌعرفن بها؟ فؤنبؤهم باسم أبٌه، 

م ٌجدوا أحدا ٌعرفه وال أباه، فمال له أحدهما: أنت رجل كذاب ال تنببنا بالحّك، فلم ٌدر ٌملٌخا فل
ما ٌمول لهم، ؼٌر أنه نكس بصره إلى األرض، فمال له بعض من حوله: هذا رجل مجنون، فمال 
بعضهم: لٌس بمجنون، ولكنه ٌحمك نفسه عمدا لكً ٌنفلت منكم، فمال له أحدهما، ونظر إلٌه 

ظرا شدٌدا: أتظّن أنن إذ تتجانن نرسلن ونصّدلن بؤن هذا مال أبٌن، وضرب هذه الوِرق ن
ونمشها منذ أكثر من ثبلث مبة سنة؟ وإنما أنت ؼبلم شاب تظّن أنن تؤفكنا، ونحن شمط كما 
ترى، وحولن سُراة أهل المدٌنة، ووالة أمرها، إنً ألظننً سآمر بن فتعذّب عذابا شدٌدا، ثم 

تعترؾ بهذا الكنز الذي وجدت، فلما لال ذلن، لال ٌملٌخا: أنببونً عن شًء أسؤلكم أوثمن حتى 
عنه، فإن فعلتم صدلتكم عما عندي، أرأٌتم دلٌنوس الملن الذي كان فً هذه المدٌنة عشٌة أمس 
ما فعل، فمال له الرجل: لٌس على وجه األرض رجل اسمه دلٌنوس، ولم ٌكن إال ملن لد هلن 

طوٌل، وهلكت بعده لرون كثٌرة، فمال له ٌملٌخا: فوهللا إنً إذا لحٌران، وما منذ زمان ودهر 
هو بمصّدق أحد من الناس بما ألول، وهللا لمد علمت، لمد فررنا من الجبار دلٌنوس، وإنً لد 
رأٌته عشٌة أمس حٌن دخل مدٌنة أفسوس، ولكن ال أدري أمدٌنة أفسوس هذه أم ال؟ فانطلما 

أرٌوس ما ٌمول ٌملٌخا لال:  فً جبل بنجلوس أرٌكم أصحابً، فلما سمع معً إلى الكهؾ الذي
ٌا لوم لعّل هذه آٌة من آٌات هللا جعلها لكم على ٌدي هذا الفتى، فانطلموا بنا معه ٌرنا أصحابه، 
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كما لال: فانطلك معه أرٌوس وأسطٌوس، وانطلك معهم أهل المدٌنة كبٌرهم وصؽٌرهم، نحو 
 لٌهم.أصحاب الكهؾ لٌنظروا إ

ولما رأى الفتٌة أصحاب الكهؾ ٌملٌخا لد احتبس علٌهم بطعامهم وشرابهم عن المدر 
الذي كان ٌؤتً به، ظنوا أنه لد أُِخذ فذُهب به إلى ملكهم َدْلٌنوس الذي هربوا منه، فبٌنما هم 
ٌظنون ذلن وٌتخوفونه، إذ سمعوا األصوات وجلبة الخٌل مصعدة نحوهم، فظنوا أنهم ُرسل 

دلٌنوس بعث إلٌهم لٌُْإتً بهم، فماموا حٌن سمعوا ذلن إلى الصبلة، وسلَّم بعضهم على  الجبار
بعض، وأوصى بعضهم بعضا، ولالوا: انطلموا بنا نؤت أخانا ٌملٌخا، فإنه اآلن بٌن ٌدي الجبار 
دلٌنوس ٌنتظر متى نؤته، فبٌنما هم ٌمولون ذلن، وهم جلوس بٌن ظهرانً الكهؾ، فلم ٌروا إال 

س وأصحابه ولوفا على باب الكهؾ، وسبمهم ٌملٌخا، فدخل علٌهم وهو ٌبكً، فلما رأوه أرٌو
ٌبكً بكوا معه، ثم سؤلوه عن شؤنه، فؤخبرهم خبره ولّص علٌهم النبؤ كله، فعرفوا عند ذلن أنهم 
وا كانوا نٌاما بؤمر هللا ذلن الزمان كله، وإنما أولظوا لٌكونوا آٌة للناس، وتصدٌما للبعث، ولٌعلم
أن الساعة آتٌة ال رٌب فٌها، ثم دخل على إثر ٌملٌخا أرٌوس، فرأى تابوتا من نحاس مختوما 
بخاتم من فضة، فمام بباب الكهؾ، ثم دعا رجاال من عظماء أهل المدٌنة، ففتح التابوت عندهم، 

أن مكسلمٌنا،  (ٔ)فوجدوا فٌه لوحٌن من رصاص، مكتوبا فٌهما كتاب، فمرأهما فوجد فٌهما
ومحسلمٌنا، وٌملٌخا، ومرطونس، وكسطونس، وٌبورس، وٌكرونس، وٌطبٌونس، ولالوش، 
كانوا فتٌة هربوا من ملكهم دلٌنوس الجبار، مخافة أن ٌفتنهم عن دٌنهم، فدخلوا هذا الكهؾ، فلما 
ه من أخبر بمكانهم أمر بالكهؾ فسّد علٌهم بالحجارة، وإنا كتبنا شؤنهم ولصة خبرهم، لٌعلم

بعدهم إن عثر علٌهم. فلما لرءوه، عجبوا وحمدوا هللا الذي أراهم آٌة للبعث فٌهم، ثم رفعوا 
الفتٌة الكهؾ، فوجودهم جلوسا بٌن ظهرانٌه، ُمشرلة  أصواتهم بحمد هللا وتسبٌحه، ثم دخلوا على

ن آٌاته، ثم وجوههم، لم تبل ثٌابهم، فخّر أرٌوس وأصحابه سجودا، وحمدوا هللا الذي أراهم آٌة م

كلم بعضهم بعضا، وأنبؤهم الفتٌة عن الذٌن لموا من ملكهم دلٌنوس ذلن الجبار الذي كانوا هربوا 
منه، ثم إن أرٌوس وأصحابه بعثوا برٌدا إلى ملكهم الصالح تٌذوسٌس، أن عجل لعلن تنظر إلى 

ورا وضٌاء، وتصدٌما آٌة من آٌات هللا، جعلها هللا على ملكن، وجعلها آٌة للعالمٌن، لتكون لهم ن
بالبعث، فاعجل على فتٌة بعثهم هللا، ولد كان توفاهم منذ أكثر من ثبلث مبة سنة، فلما أتى الملن 
تٌذوسٌس الخبر، لام من الَمْسندة التً كان علٌها، ورجع إلٌه رأٌه وعمله، وذهب عنه همه، 

، أعبدن، وأحمدن، وأسبح ورجع إلى هللا عّز وجّل، فمال: أحمدن اللهّم رّب السماوات واألرض
، ورحمتنً برحمتن، فلم تطفا النور الذي كنت جعلته آلبابً، وللعبد الصالح  ًّ لن، تطّولت عل
لسطٌطٌنوس الملن، فلما نبؤ به أهل المدٌنة ركبوا إلٌه، وساروا معه حتى أتوا مدٌنة أفسوس، 

فلما رأى الفتٌة تٌذوسٌس، فتلماهم أهل المدٌنة، وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهؾ حتى أتوه، 
فرحوا به، وخّروا سجودا على وجوههم، ولام تٌذوسٌس لدامهم، ثم اعتنمهم وبكى، وهم جلوس 
بٌن ٌدٌه على األرض ٌسبحون هللا وٌحمدونه، وٌمول: وهللا ما أشبه بكم إال الحوارٌون حٌن رأوا 

ن المبور، فمال الفتٌة لتٌذوسٌس: المسٌح، ولال: فرج هللا عنكم، كؤنكم الذي تُْدَعون فتْحَشرون م
إنا نوّدعن السبلم، والسبلم علٌكم ورحمة هللا، حفظن هللا، وحفظ لن ملكن بالسبلم، ونعٌذن باهلل 
من شّر الجّن واإلنس، فؤمر بعٌش من ُخلَّر ونشٌل إن أسوأ ما سلن فً بطن اإلنسان أن ال ٌعلم 

. فبٌنما الملن لابم، إذ رجعوا إلى (ٕ)بهشٌبا إال كرامة إن أكرم بها، وال هوان إن أهٌن 
مضاجعهم، فناموا، وتوفى هللا أنفسهم بؤمره، ولام الملن إلٌهم، فجعل ثٌابه علٌهم، وأمر أن 
ٌجعل لكّل رجل منهم تابوت من ذهب، فلما أَْمَسوا ونام، أتوه فً المنام، فمالوا: إنا لم نخلك من 

التراب نصٌر، فاتركنا كما كنا فً الكهؾ على ذهب وال فضة، ولكنا ُخلمنا من تراب وإلى 
التراب حتى ٌبعثنا هللا منه، فؤمر الملن حٌنبذ بتابوت من ساج، فجعلوهم فٌه، وحجبهم هللا حٌن 
                                                             

 .ناللٌها بٌن كثٌر اختبلؾ وضبطها، األسماء، هذه عدد فً(ٔ)
 المجالس عرابس فً الخبر هذا من سالطة: هنا إلى...  ونشٌل خلر من بعٌش فؤمر: لوله أول من العبارة(ٕ)

 فٌما والعبارة ٌحلب، ساعة اللبن: والنشٌل الجلبان، هو لٌل به، ٌمتات حب: والخلر: 2ٕٗ ص المفسر للثعلبً
 .الكهؾ أصحاب كبلم بمٌة من ٌظهر
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خرجوا من عندهم بالرعب، فلم ٌمدر أحد على أن ٌدخل علٌهم، وأمر الملن فجعل كهفهم مسجدا 
 .(ٔ)"ٌإتى كّل سنة، فهذا حدٌث أصحاب الكهؾ ٌَُصلَّى فٌه، وجعل لهم عٌدا عظٌما، وأمر أن

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي لول من لال: إن هللا تعالى بعثهم  لال الطبري:" 
من رلدتهم لٌتساءلوا بٌنهم كما بٌَّنا لبل، ألن هللا عّز ذكره، كذلن أخبر عباده فً كتابه، وإن هللا 

ٌتحمك عندهم ببعث هللا هإالء الفتٌة من رلدتهم بعد أعثر علٌهم الموم الذٌن أعثرهم علٌهم، ل
طول مدتها بهٌبتهم ٌوم رلدوا، ولم ٌشٌبوا على مّر األٌام واللٌالً علٌهم، ولم ٌهرموا على كّر 
الدهور واألزمان فٌهم لدرته على بعث من أماته فً الدنٌا من لبره إلى مولؾ المٌامة ٌوم 

ِ َحكٌّ َوأَنَّ }برنا، فمال: المٌامة، ألن هللا عّز ذكره بذلن أخ ٌِْهْم ِلٌَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ َوَكذَِلَن أَْعثَْرنَا َعلَ
ٌَْب فٌَِها  .(ٕ){"السَّاَعةَ ال َر

 الفوابد:
 مظاهر لدرة هللا تعالى وعلمه وحكمته. -ٔ
 الحث على العلم، وعلى المباحثة فٌه، لكون هللا بعثهم ألجل ذلن. -ٕ
 العلم، أن ٌرده إلى عالمه، وأن ٌمؾ عند حده. األدب فٌمن اشتبه علٌه -ٖ
 صحة الوكالة فً البٌع والشراء، وصحة الشركة فً ذلن. -ٗ
 وجوب طلب الحبلل فً الطعام والشراب وؼٌرهما. -٘
جواز أكل الطٌبات، والمطاعم اللذٌذة، إذا لم تخرج إلى حد اإلسراؾ المنهً عنه لموله  -ٙ

ه{ وخصوصا إذا كان اإلنسان ال ٌبلبمه إال }فلٌنظر أٌها أزكى طعاما فلٌؤتكم برزق من
ذلن ولعل هذا عمدة كثٌر من المفسرٌن، المابلٌن بؤن هإالء أوالد ملون لكونهم أمروه 

 بؤزكى األطعمة، التً جرت عادة األؼنٌاء الكبار بتناولها.
الحث على التحرز، واالستخفاء، والبعد عن موالع الفتن فً الدٌن، واستعمال الكتمان  -2

 لن على اإلنسان وعلى إخوانه فً الدٌن.فً ذ
 المرآن

ٌْكُْم ٌَْرُجُموكُْم أَْو ٌُِعٌُدوكُْم فًِ ِمل تِِهْم َولَْن تُْفِلُحوا إِذًا أَبًَدا ) ({ ]الكهؾ : ٕٓ}إِن ُهْم إِْن ٌَْظَهُروا َعلَ
ٕٓ] 

 التفسٌر:
إلى دٌنهم، فتصٌروا كفاًرا، إن لومكم إن ٌطَّلعوا علٌكم ٌرجموكم بالحجارة، فٌمتلوكم، أو ٌردوكم 

 أبًدا. -إن فعلتم ذلن-ولن تفوزوا بمطلبكم ِمن دخول الجنة 
ٌْكُْم ٌَْرُجُموكُْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  إن لومكم إن  ، أي:"[ٕٓ}إِنَُّهْم إِْن ٌَْظَهُروا َعلَ

 .(ٖ)"ٌطَّلعوا علٌكم ٌرجموكم بالحجارة، فٌمتلوكم
ٌعنون بذلن: دلٌنوس وأصحابه، لالوا: إن دلٌنوس وأصحابه إن ٌظهروا  لال الطبري:"

 .(ٗ)"علٌكم، فٌعلموا مكانكم، ٌرجموكم شتما بالمول
ٌَْرُجُموكُْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  ٌْكُْم   ، ثبلثة وجوه:[ٕٓ}إِنَُّهْم إِْن ٌَْظَهُروا َعلَ

 .(٘)أحدها : ٌرجموكم بؤٌدٌهم استنكاراً لكم ، لاله الحسن
 .(ٙ)، لاله ابن جرٌجٌشتموكم بالمول، ٌإذوكمالثانً : 

 .(2)أحد أسباب المتل ومن أخبث المتل. لاله الزجاج «الرجم»الثالث : ٌمتلوكم بالرجم،  و

                                                             
 .ٖ٘ٙ-5ٕٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٖٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
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أو ٌردوكم إلى دٌنهم، فتصٌروا  ، أي:"[ٕٓ}أَْو ٌُِعٌُدوكُْم فًِ ِملَّتِِهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"كفاًرا
 .(ٕ)"ٌمول: أو ٌرّدوكم فً دٌنهم، فتصٌروا كفارا بعبادة األوثان الطبري:"لال  
ولن تفوزوا بمطلبكم ِمن دخول  ، أي:"[ٕٓ}َولَْن تُْفِلُحوا إِذًا أَبًَدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"أبًدا -إن فعلتم ذلن-الجنة 
ٌمول: ولن تدركوا الفبلح، وهو البماء الدابم والخلود فً الجنان، إذن: أي  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"إن أنتم عُْدتم فً ملتهم أبدا: أٌام حٌاتكم
 .(٘)"ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملتهم :أي لال الزجاج:" 
 .(ٙ)"كان هذا من لول مكسلمٌنا ٌموله  للفتٌة لال مماتل:" 
 الفوابد:
الشر من المضار والمفاسد، الداعٌة لبؽضه، وتركه، وأن هذه ذكر ما اشتمل علٌه  -ٔ

 .الطرٌمة، هً طرٌمة المإمنٌن المتمدمٌن، والمتؤخرٌن لمولهم: }ولن تفلحوا إذا أبدا{
 الموت على الشرن والكفر مانع من الفبلح ٌوم المٌامة أبدا. -ٕ
هروا علٌكم أي لوله تعالى: }إنهم إن ٌظ -أخذ بعض العلماء من هذه اآلٌة الكرٌمة  -ٖ

أن العذر باإلكراه من خصابص  -ٌرجموكم أو ٌعٌدوكم فً ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا{ 
هذه األمة، ألن لوله عن أصحاب الكهؾ }إن ٌظهروا علٌكم ٌرجموكم أو ٌعٌدوكم فى 
ملتهم{ ظاهر فً إكراههم على ذلن وعدم طواعٌتهم، ومع هذا لال عنهم: }ولن تفلحوا 

على أن ذلن اإلكراه لٌس بعذر. وٌشهد لهذا المعنى حدٌث طارق بن  إذا أبدا{ فدل ذلن
شهاب فً الذي دخل النار فً ذباب لربه مع اإلكراه بالخوؾ من المتل؛ ألن صاحبه 

 .(2)الذي امتنع أن ٌمرب ولو ذبابا لتلوه 

تجاوز  إن هللا»وٌشهد له أٌضا دلٌل الخطاب، أي مفهوم المخالفة فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
تجاوز لً »فإنه ٌفهم من لوله:  (1)«لً عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه

 ذلن.  أن ؼٌر أمته من األمم لم ٌتجاوز لهم عن« عن أمتً
وهذا الحدٌث وإن أعله اإلمام أحمد وابن أبً حاتم فمد تلماه العلماء لدٌما وحدٌثا 

هذه األمة لد صرح ، فإن والسنة الصحٌحة بالمبول، وله شواهد ثابتة فً المرآن العظٌم
ٌَمان{ ]النحل :  هللا تعالى بعذرهم باإلكراه فً لوله: }إِالَّ َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإْلِ

 .(5)[. والعلم عند هللا تعالىٙٓٔ
 المرآن

ِ َحكٌّ  ٌِْهْم ِلٌَْعلَُموا أَن  َوْعَد ّللا  ٌْنَُهْم  }َوَكذَِلَن أَْعثَْرنَا َعلَ ٌَْب فٌَِها إِْذ ٌَتَنَاَزعُوَن بَ َوأَن  الس اَعةَ اَل َر
ٌِْهْم بُْنٌَانًا َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم لَاَل ال ِذٌَن َؼلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَت   ٌِْهْم أَْمَرهُْم فَمَالُوا اْبنُوا َعلَ ِخذَن  َعلَ

 [ٕٔ({ ]الكهؾ : َٕٔمْسِجًدا )

 التفسٌر:

                                                             
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘التفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 . 25٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٙ)
 فً نعٌم وأبو ،( 1ٖٖٖٓ( )2ٖٗ/ٙ" ) المصنؾ"  فً شٌبة أبً وابن ،( ٘ٔ/ٔ" ) الزهد"  فً أحمد أخرجه(2)
 لسلمان، اإلسناد صحٌح األثر وهذا علٌه، مولوفا - عنه هللا رضً - سلمان عن طرق من( ٖٕٓ/ٔ" ) الحلٌة" 
 .اإلسرابٌلٌات برواٌة معروؾ سلمان ألن الرفع حكم له لٌس ولكنه

 - عباس ابن حدٌث من( ٕ٘ٗٓ) ،- عنه هللا رضً - ذر أبً حدٌث من( ٖٕٗٓ( )5٘ٙ/ٔ) ماجه ابن أخرجه(1)
 .- هللا رحمه - األلبانً الشٌخ صححه والحدٌث - عنه هللا رضً -
 .ٕٔ٘/ٖ: الشنمٌطً األمٌن دمحم الشٌخانظر:أضواء البٌان،  (5)
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أنمناهم سنٌن كثٌرة، وأٌمظناهم بعدها، أْطلَعنا علٌهم أهل ذلن الزمان، بعد أن كشؾ البابع  وكما
نوع الدراهم التً جاء بها مبعوثهم؛ لٌعلم الناس أنَّ َوْعَد هللا بالبعث حك، وأن المٌامة آتٌة ال شن 

لها وِمن ُمْنِكر، فجعل  فٌها، إذ ٌتنازع المطَِّلعون على أصحاب الكهؾ فً أمر المٌامة: فِمن ُمثِْبتٍ 
هللا إْطبلعهم على أصحاب الكهؾ حجة للمإمنٌن على الكافرٌن. وبعد أن انكشؾ أمرهم، وماتوا 
لال فرٌك من المطَِّلعٌن علٌهم: ابنوا على باب الكهؾ بناًء ٌحجبهم، واتركوهم وشؤنهم، ربهم 

 كانهم مسجًدا للعبادة. أعلم بحالهم، ولال أصحاب الكلمة والنفوذ فٌهم: لنتخذنَّ على م
ٌَْب فٌَِها{ لوله تعالى:  ِ َحكٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ اَل َر ٌِْهْم ِلٌَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ }َوَكذَِلَن أَْعثَْرنَا َعلَ
وكما بعثناهم من نومهم كذلن أطلعنا الناس علٌهم لٌستدلوا بذلن على  ، أي:"[ٕٔ]الكهؾ : 

 .(ٔ)"امة ال شن فٌهاصحة البعث وٌولنوا أن المٌ
ٌمول: أطلعنا علٌهم لٌعلم من كذب بهذا الحدٌث، أن وعد هللا حّك، وأن  لال لتادة:" 

 .(ٕ)"الساعة ال رٌب فٌها
 وهكذا أطلعنا علٌهم لٌعلم كفارهم ومكذبوهم بالبعث إذا نظروا إلٌهم :ٌمول لال مماتل:" 

لابمة ال شن فٌها فً  :ٌعنً {،الساعة آتٌةولٌعلموا أن } ،فى البعث أنه كابن {أن وعد هللا حك}
 .(ٖ)"المٌامة بؤنها كابنة

ٌمول تعالى ذكره: وكما بعثناهم بعد طول رلدتهم كهٌبتهم ساعة رلدوا،  لال الطبري:" 
َوَكذَِلَن }لٌتساءلوا بٌنهم، فٌزدادوا بعظٌم سلطان هللا بصٌرة، وبحسن دفاع هللا عن أولٌابه معرفة 

ٌِْهمْ أَْعثَْرنَا  ٌمول: كذلن أطلعنا علٌهم الفرٌك اآلخر الذٌن كانوا فً شّن من لُدرة هللا على {، َعلَ
إحٌاء الموتى، وفً ِمْرٌة من إنشاء أجسام خلمه، كهٌبتهم ٌوم لبضهم بعد البِلَى، فٌعلموا أن َوْعد 

 .(ٗ)"هللا حك، وٌُولنوا أن الساعة آتٌة ال رٌب فٌها
 .(٘)"أطلعنا لال: {،رنا علٌهموكذلن أعث} عن ابن عباس:" 

ٌَْب فٌَِها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً   ِ َحكٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ اَل َر ، [ٕٔ}ِلٌَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
 :(ٙ)وجهان

أحدهما : لٌعلم أهل بلدهم أن وعد هللا حك فً لٌام الساعة وإعادة الخلك أحٌاء ، ألن من أنامهم 
 الخارجة عن العادة ثم أٌمظهم أحٌاء لادر على إحٌاء من أماته وألبره.كالموتى هذه المدة 

 الثانً : معناه: لٌرى أهل الكهؾ بعد علمهم أن وعد هللا حك فً إعادتهم . 
« ٗ»فلما ذهب ٌملٌخا إلى المرٌة أنكروا دراهم دلٌوس الجبار، الذي فر  لال مماتل:" 

بؤمر الفتٌة « ٘»جد كنزا فلما خاؾ أن ٌعذب أخبرهم منه الفتٌة، فلما رأوا ذلن لالوا هذا رجل و
باب الكهؾ  -عز وجل -فانطلموا معه إلى الكهؾ فلما انتهى ٌملٌخا إلى الكهؾ ودخل سد هللا

 .(2)"علٌهم فلم ٌخلص إلٌهم أحد
دعا الملن شٌوخا من لومه فسؤلهم عن أمرهم فمالوا: كان ملن ٌدعى  لال السدي:" 

الصخرة التً كانت على باب  دلٌوس، وأن فتٌة فمدوا فً زمانه، وأنه كتب أسماءهم فً
بالمدٌنة. فدعا بالصخرة فمرأها فإذا فٌها أسماإهم، ففرح الملن فرحا شدٌدا ولال: هإالء لوم 

وكذلن أعثرنا علٌهم لٌعلموا أن }هم إن هللا ٌبعث الموتى فذلن لوله: كانوا لد ماتوا فبعثوا، ففشا فٌ
 .(1){"وعد هللا حك وأن الساعة ال رٌب فٌها

                                                             
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٓ٘-25٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٖ)
 .ٓٗٙ-5ٖٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕ٘ٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 . 25٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(2)
 .ٖٕٗ٘-ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕ٘ٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
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كانت تلن األمة الذٌن هربوا منهم لد بادت وخلمت بعدهم أمة  لال ٌحٌى بن سبلم:" 
، فً أجسادهم ثم إنهم اختلفوا فً البعث، فمال بعضهم: ٌبعث الناس، أخرى، وكانوا على اإلسبلم

ولال بعضهم: تبعث األرواح بؽٌر أجساد فكفروا، وهذا ، وهإالء المإمنون، وكان الملن منهم
فاختلفوا، فبعث هللا أصحاب الكهؾ آٌة لٌعلمهم أن الناس ٌبعثون فً ، لول أهل الكتاب الٌوم

وهو ، [ روح كل شًء فً جسده1ٖولال فً آٌة أخرى: }ٌوم ٌموم الروح{ ]النبؤ: ، أجسادهم
فلما بعث أصحاب الكهؾ صاحبهم ، [ٙلوله: }ٌوم ٌموم الناس لرب العالمٌن{ ]المطففٌن: 

ٌرون أنها تلن األمة المشركة الذٌن فروا منهم، فؤمروا  بالدراهم لٌشتري لهم بها طعاما وهم
 فلما دخل المدٌنة، وهً مدٌنة بالروم ٌمال لها: فسوس، صاحبهم أن ٌتلطؾ وال ٌشعر بهم أحدا.

فؤخرج الدراهم؛ لٌشتري بها الطعام، استنكرت الدراهم وأخذ، فذهب به إلى ملن المدٌنة، فإذا 
فلما خاؾ على نفسه أن ٌعذب  فمالوا: هذا رجل وجد كنزا. الدراهم دراهم الملن الذي فروا منه.

ٌبعثون فً فمال لهم الملن: لد بٌن هللا لكم ما اختلفتم فٌه، فؤعلمكم أن الناس  أطلع على أصحابه.
فركب الملن والناس معه حتى انتهوا إلى الكهؾ، وتمدم الرجل حتى إذا دخل على  أجسادهم.

 .(ٔ)" أصحابه فرآهم ورأوه ماتوا؛ ألنهم لد كانت أتت علٌهم آجالهم
ٌْنَُهْم أَْمَرهُْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  حٌن تنازع الموم فً أمر  ، أي:"[ٕٔ}إِْذ ٌَتََناَزعُوَن َب
 .(ٕ)"الكهؾ بعد أن أطلعهم هللا علٌهم ثم لبض أرواحهمأهل 

ٌعنً: الذٌن أعثروا على الفتٌة ٌمول تعالى: وكذلن أعثرنا هإالء  لال الطبري:" 
المختلفٌن فً لٌام الساعة، وإحٌاء هللا الموتى بعد مماتهم من لوم تٌذوسٌس، حٌن ٌتنازعون 
بٌنهم أمرهم فٌما هللا فاعل بمن أفناه من عباده، فؤببله فً لبره بعد مماته، أمنشبهم هو أم ؼٌر 

 .(ٖ)"منشبهم
 :(ٗ)ازعهم لوالنوفً تن

 أحدهما : أنهم تنازعوا هل هم أحٌاء أم موتى.
ً ٌعرفون به أم ٌتخذون علٌهم  الثانً : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل ٌبنون علٌهم بنٌانا

 مسجداً .
لال الماوردي: "ولٌل : إن الملن أراد أن ٌدفنهم فً صندوق من ذهب ، فؤتاه آت منهم 

أن تجعلنا فً صندوق من ذهب فبل تفعل فإنا من التراب خلمنا وإلٌه نعود فً المنام فمال : أردت 
 .(٘)فدْعنا"
ٌَانًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌِْهْم بُْن لال فرٌك من المطَِّلعٌن  ، أي:"[ٕٔ}فَمَالُوا اْبنُوا َعلَ

 .(ٙ)"علٌهم: ابنوا على باب الكهؾ بناًء ٌحجبهم
 .(2)"ٌمول: فمال الذٌن أعثرناهم على أصحاب الكهؾ: ابنوا علٌهم بنٌانا لال الطبري:" 
 .(1)"ربهم أعلم بحالهم ، أي:"[ٕٔ}َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(5)"ٌمول: رّب الفتٌة أعلم بالفتٌة وشؤنهم لال الطبري:" 
ٌِْهْم َمْسِجًدا{ ]الكهؾ : }لَاَل الَِّذٌَن َؼلَبُوا َعلَى لوله تعالى:   ، أي:"[ٕٔأَْمِرِهْم َلنَتَِّخذَنَّ َعلَ

لال الفرٌك اآلخر وهم األكثرٌة الؽالبة: لنتخذنَّ على باب الكهؾ مسجداً نصلً فٌه ونعبد هللا 
 .(ٔ)"فٌه

                                                             
 .22ٔ-2ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٓٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
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لَنَتَِّخذَنَّ } :ٌمول جّل ثناإه: لال الموم الذٌن ؼلبوا على أمر أصحاب الكهؾ لال الطبري:" 
ٌِْهْم َمْسِجًدا  .(ٕ){"َعلَ

أي: نعبد هللا تعالى فٌه، ونتذكر به أحوالهم، وما ، }لنتخذن علٌهم مسجدا{لال السعدي:" 
جرى لهم، وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وذم فاعلٌها، وال ٌدل ذكرها هنا على 

ثناء علٌهم، وأن هإالء وصلت بهم الحال عدم ذمها، فإن السٌاق فً شؤن تعظٌم أهل الكهؾ وال
إلى أن لالوا: ابنوا علٌهم مسجدا، بعد خوؾ أهل الكهؾ الشدٌد من لومهم، وحذرهم من االطبلع 

 .(ٖ)"علٌهم، فوصلت الحال إلى ما ترى
 .(ٗ)"فبنوا مسجدا على باب الكهؾ لال مماتل:" 
ٌن مسجدا، فؤلعبدن هللا فٌه فمال الملن: ألتخذن عند هإالء الموم الصالح لال السدي:" 

 .(٘){"لال الذٌن ؼلبوا على أمرهم لنتخذن علٌهم مسجدا}حتى أموت. فذلن لوله: 
 ، على لولٌن:ختلؾ فً لابلً هذه الممالةوا 

 .(ٙ)أحدهما: ٌعنً عدّوهم الكفار. لاله ابن عباس
ى هللا على الذٌن أعثرهم على أصحاب إذ الثانً: أنهم الرهط المسلون.  الكهؾ مكانهم، فلم عمَّ

ٌهتدوا، فمال المشركون: نبنً علٌهم بنٌانا، فإنهم أبناء آبابنا، ونعبد هللا فٌها، ولال المسلمون: بل 
لاله عبدهللا بن عبٌد بن . نحن أحك بهم، هم منا، نبنً علٌهم مسجدا نصلً فٌه، ونعبد هللا فٌه

 .(2)عمٌر
 لال: هم األمراء، أو لال: {أمرهملال الذٌن ؼلبوا على }لوله:  وروي عن السدي:" 
 .(1)"السبلطٌن
 الفوابد:
 تمرٌر معتمد البعث والجزاء الذي ٌنكره أهل مكة. -ٔ

 .(5)«لعن هللا الٌهود اتخذوا لبور أنبٌابهم مساجد» :مصداق لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕ
 .(ٓٔ)«مساجدلاتل هللا الٌهود اتخذوا لبور أنبٌابهم » :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله
أولبن لوم إذا مات فٌهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على » : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله

 .(ٔٔ)«لبره مسجدا، وصوروا فٌه تلن الصور، أولبن شرار الخلك عند هللا
وفً صحٌح مسلم عن جندب بن عبد هللا البجلً رضً هللا عنه لال: سمعت 

 أنبٌابهم لبورأال وإن من كان لبلكم كانوا ٌتخذون »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌموت ٌمول: 
 .(ٕٔ)«، أال فبل تتخذوا المبور مساجد، فإنً أنهاكم عن ذلنمساجد وصالحٌهم

                                                                                                                                                                               
 .2ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٗ٘-ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕ٘ٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٗ٘-ٖٖٕ٘/2(:ص2ٕ٘ٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 ( .1ٕ/ٗحدٌث على: أخرجه ابن سعد )(5)

 ( .2ٕٗٓ ، رلم5٘/ٗحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه النسابى )
 ( . لال الهٌثمى5ٓ2ٗ، رلم ٓ٘ٔ/٘( ، والطبرانى )ٕٗٗٙٔ، رلم 1ٗٔ/٘حدٌث زٌد بن ثابت: أخرجه أحمد )

 .( : رواه الطبرانى فى الكبٌر، ورجاله موثمون2ٕ/ٕ)
 .(ٖٓ٘) ومسلم( 2ٖٗ) البخاري صحٌح(ٓٔ)
 .(1ٕ٘) ومسلم( 2ٕٗ) البخاري صحٌح(ٔٔ)
 .(ٕٖ٘) مسلم صحٌح(ٕٔ)



ٖٖٓ 
 

رضً هللا عنها لالت: "لما نزل برسول هللا وفً الصحٌحٌن من حدٌث عابشة 
ملسو هيلع هللا ىلص طفك ٌطرح خمٌصة على وجهه، فإذا اؼتم كشفها، فمال ـ وهو كذلن ـ: لعنة هللا على 

 .(ٔ)الٌهود والنصارى، فمد اتخذوا لبور أنبٌابهم مساجد، ٌحذر ما صنعوا"
، بر وذراعا بذراعلتتبعن سنن من لبلكم شبرا بش»ولال علٌه الصبلة والسبلم: 
للنا: ٌا رسول هللا! ألٌهود والنصارى؟ لال: «. حتى لو دخلوا جحر ضب؛ تبعتموهم

 «.فمن؟!»
ومن »وفً رواٌة عن أبً هرٌرة: فمٌل: ٌا رسول هللا! كفارس والروم؟ فمال: 

 .(ٕ)«الناس إال أولبن
  .(ٖ)«لتتبعن سنن من لبلكم، حذو النعل بالنعل» : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولال 

من الؽلو فً المبور والتوسل بؤهلها، واتخاذها مساجد ومجاوزة الحد المشروع التحذٌر  -ٖ
فً تعظٌمها وتخصٌصها بالدعاء، واعتماد أفضلٌة شًء من العبادة عندها، واتخاذها 
 -أعٌادا ورفعها والبناء علٌها وتجصٌصها واتخاذ السرج علٌها، وشد الرحال لزٌارتها

مساجد: المسجد الحرام،  ال تشدوا الرحال إال إلى ثبلثة»الحدٌث: عدا ما ورد فً 
وكل ما خرج عن الحد الشرعً الثابت عن  -(ٗ)«ومسجدي هذا، والمسجد األلصى

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كل ذلن كان حرصا منه علٌه الصبلة والسبلم على عمٌدة التوحٌد لتبمى 
 .(٘)طاهرة صافٌة نمٌة

، دلٌل على أن من فر بدٌنه من الفتن، سلمه هللا منها. وأن من حرص فً هذه المصة -ٗ
على العافٌة عافاه هللا ومن أوى إلى هللا، آواه هللا، وجعله هداٌة لؽٌره، ومن تحمل الذل 
فً سبٌله وابتؽاء مرضاته، كان آخر أمره وعالبته العز العظٌم من حٌث ال ٌحتسب 

 . (ٙ)}وما عند هللا خٌر لؤلبرار{

هذه اآلٌة صرٌحة فً الفرار بالدٌن وهجرة األهل والبنٌن لال المرطبً:" 
ولد . والمرابات واألصدلاء واألوطان واألموال خوؾ الفتنة وما ٌلماه اإلنسان من المحنة

وهجروا أوطانهم وتركوا ..خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص فارا بدٌنه، وكذلن أصحابه، وجلس فً الؽار
أهالٌهم وأوالدهم ولراباتهم وإخوانهم، رجاء السبلمة بالدٌن والنجاة أرضهم ودٌارهم و

من فتنة الكافرٌن. فسكنى الجبال ودخول الؽٌران، والعزلة عن الخلك واالنفراد بالخالك، 
وجواز الفرار من الظالم هً سنة األنبٌاء صلوات هللا علٌهم واألولٌاء. ولد فضل رسول 

ة، وفضلها جماعة العلماء ال سٌما عند ظهور الفتن وفساد الناس، ولد نص هللا ملسو هيلع هللا ىلص العزل
 .(2)"[ٙٔ}فَؤُْووا إَِلى اْلَكْهؾ{ ]الكهؾ :  هللا تعالى علٌها فً كتابه فمال:

 
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

                                                             
 .(ٖٔ٘) ومسلم( ٖ٘ٗ) البخاري صحٌح(ٔ)
 ": صحٌحه"  من موضعٌن فً البخاري أخرجه(ٕ)

 (.ٖٙ٘ٗ/ 5٘ٗ/ ٙ إسرابٌل، بنً عن ذكر ما باب األنبٌاء، أحادٌث كتاب) فً: األول
 سنن لتتبعن»: - وسلم علٌه هللا صلى - النبً لول باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب) فً: األخر والموضع
/ ٕٗ٘ٓ/ ٗ والنصارى، الٌهود سنن اتباع باب العلم، كتاب) فً ومسلم ،(2ٖٕٓ/ ٖٓٓ/ ٖٔ ،«لبلكم كان من

 .عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث من ،(5ٕٙٙ
 (.2ٖٔ5) برلم الثانً الموضع فً البخاري فؤخرجها هرٌرة، أبً رواٌة وأما
 صحٌح)) األلبانً ولال الوجه هذا من إال هذا مثل نعرفه ال ؼرٌب: ولال( ٕٔٗٙ) بنحوه الترمذي رواه(ٖ)

 .حسن( ٕٔٗٙ(( )الترمذي
 .1ٙٔ ،2ٙٔ/5 النووي بشرح ومسلم ،ٖٙ/ٖ الفتح مع البخاريأخرجه  (ٗ)
 .ٖٙٓانظر: حماٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حمى التوحٌد: (٘)
 .2ٖٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٓٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)



ٖٖٔ 
 

، بإذن هللا والعشرون الثالثالجزء من التفسٌر وٌلٌه  والعشرون الثانً الجزءانتهى 
 .«الكهؾ»( من سورة ٕٕوبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 


